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A K6pvisel6-testtileti iil6s n a p i r
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d i e:

1. Polg6rmester t6j6koztat6ja az elmultk6pviselo-testiileti ril6s 6ta tort6nt esem6nyekr6l
El6ad6: Ad6m LdszIo polg6rmester
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zfo glalko ztatdsi pro gramo kr6

El6ad6: Bfinyai Csilla penz'J;gyr
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azok aktual it6s air6 I

e16ad6

3. Bodrogkisfaludi Kozos Onkorm6ny zati Hiv atal 6s Bodrogkisfalud Kozsdg
0nkorm6ny zata 20 16 . 6vi ko lts 6gvet6s6nek m6do s it6s a
El6ad6: Radv6nyin6 Hauberger Erika vezetl fotan6csos
4. Alpolgdrmester v6la sztfrs
5.

Vis-maior p6ly 6zat

b eaddsa

6. Bej elent6sek, javaslatok, aktualit6sok

Zhrt iil6s napirendje:
1. Sztiletdsi t6mogat6s irdnti k6relmek elbfr6lSsa

EI6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
2. Tdjekoztato apolg6rmesteri hat6skorben \evo ellititsok meg5llapit6s6r6l
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo
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Kdszrilt

odrogkisfalud Kcizsdg
Onkonn fmy zati Kdpvi s e I 6 -te sttilete
2016. augusztus 22-en
megtartott nyflt tilds6r6l.
B

K6sziilt: 2 pld.

Jegyz6kiinyv
Kdsztilt: Bodrogkisfalud Kdzs6g onkorm6nyzataKepvrsel6-testtilet6nek
z0l6.auguszus 22-6n
l7 6rakor megtartott nyilt ril6sdn.

A k6pvisel6testtileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi K6z6s
0nkorm6ny zatjHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth

JELEN

VANNAK:

ft

65.

Adam Lilszlopolgdrmester,
Balogh S6ndor kdpvisel6,
K6pes Ferdinrind k6pvisel6.
Koviics Ldszlo k6pvisel6,
Majoros Pdter k6pvisel6.

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHiVOTT:
Alexa llona aljegyz\,
Brinyai Csilla fotan6csos.
Radvanyind Hauberger Erika v ezet6 f6taniicsos.
Az ritr6sen rdsztvesz 8 f6 6rdekl6d6 bodrogkisfaludi lakos.

AuAvr LASZLO polg6rmester kcjszcinti a

megjelenteket. Megallapitja, hogy

az 5

fris

K6pvisel6-testtiletbSl^5. f6 vanjelen, igy a nyilt iil6s hat6ro zatk6pes,
azt megnyitja. Jegyzokonyv
hitelesit6nek Balo gh S6ndor kdpvisel6t j elciti tci.

Javasolja, hogy a Kdpvisei6-testiiiet a meghiv6ban szerepl6
aidbbi napirendi pontokat targyalja

meg:

1. Polgdrmester tiijdkoztatoja az elmultkdpviselo-testrileti
esemdnyek16l

El6ad6

:

ri16s 6ta tcjrtdnt

Addm Ldszlo polg6rmester

2.Tajdkoztatoak6zf oglalkoztatttsiprogramokr6l,azokaktualitdsair6l
El6ad6: Bfrnyai Csilla fotandcsos
3

.

B odro gki

sfaludi
s onk ormilny zati Hivatal 6s B odro gki sfalud Kcizs6 g
]<1129
}ttkormany zata 20 | 6 . dvi kolts 6gvet6 s 6nek m6 do sit6sa
EI6ad6: Radviinyind Hauberger Erika vezeto f6taniicsos

4. Alpolg6rmester v6lasztiis
5. Vis-maior

p|lyinat

bead6sa

6. Bej elent6sek, j avaslatok, aktualit6sok

L
A K6pvisel6-testtilet tagjainak a meghiv6ban szerepl6
napirendeken kivul m6s javaslata nincs,
igy az 5 f<i jelenl6v6 k6pvisel6b6l a szavazdsban
idszveuo s r,i kdpvisel6-testtileti tag 5 igen
szavazattal' ellenszavazat, valamint tartozkod6s
ndlkril, egyhangurag az akibbi napirendeket

t6rgyalja meg:

1' Polgrlrmester t6jdko ztatoja

az elmflt kdpvisel6testrileti iil6s 6ta tcirtdnt
esem6nyekrol
El6ad6 : AOam Lfuszlo polgrirmester

2

.

T aj eko

ztato a kcizfo gl alk o ztatfusi pro gram okr dl, azokaktualit6s
air6l

El6ad6: B6nyai Csilla penzdrgyietouaO

3'

Bodro gkisfaiudi Kcizci s Onkorm6n yzati Hw atal
ds Bodro gkisfalud Kdzs6g
onkormrin y zata 20 16. dvi kciltsdgvetdsdnek m6 do
sit6sa

El6ad6: Radv6nyin6 Hauberger Erika vezet| f6tan6csos
4. Alpolg6rmester vdlasztiis
5. Vis-maior pfiydzat beaddsa
6. Bej elentdsek, j avaslatok, aktualit6sok

1. napirend

AnAnn LilSzLopolg6rmester elmondj a,hogya jrinius 27-t6laugusztus
22-igterled6 iddszak
sem volt "uborkaszezom,, ellgsok minden tcjrtdnt.
Kgng a szabadsilgten'6nek az 6tcsoportosft6s6t, mivel olyan
dotgok jottek k<jzbe, amik miatt
mindenkdppen dolgoznia kellett. Eredetileg jrinius 27-t6l
lett voina szabads6gon, de a bir6srigi
tdrgyalls, a testtileti rifs
a kcizmeghattgatas miatt 6tcsoportositottdk a szabad,s6g6t.
9q
- Jrinius 29-en volt a Borklub
Tolcsv6n. Demeter Ervin korm6nym egbizottrir kezdem6 nyez1sere
minden h6nap utols6 szerdi$dn van a polg6rmestereknek
,, ui orrZ"1d";;"i. Rendhagy6 an, egy
kicsit mriskdpp trjrtdnt a telepiilds bemutat6sa. 3z6 volt az EIJ kultur6lis
f6varosa piiyinatrol,
mivel azt Tokai es 27 telepiilds konzorcium6ban keriil benyrijt6sra. Tokaj
lenne a fov6ros, de
benne vannak Szerencs, S6rospatak ds S6toraljarijhely viirosok
is a tcibbi teleprilds mellett a
pilyfnatban A teleptildsek sz6nd6knyilatkozatoiadiak Lrdszvetelr6l.
Tdbb v6ros is p6ly6zik ene
a cimre Tokaj mellett, rigy mint Miskolc, Eger, Debrecen. Nagy lesz a
harc, rern6li el fogj6k

nyerni ezt a cimet.
- P'lydztak di6kmunk6ra,9 diilkot foglalkoztattak ndgy 6rds munkakrjrben jrilius
ds augusztus
h6napokban' Moln6rne zborai Beata vezet6s6vel ai
onkormfnyzatnitl, a Nyugdijashinban,
Kdzd s s6gi Hdzb an v e geztek o lyan munk6t, mely segite
tte azokmriko d6s dt.
- Felvette a kapcsolatot Rudolf Istv6nn6 fiilvil, d! kcizben Jolika
n6ni elhunyt. volt itt a fra,
akinek elmondta, hogy azt a helyisdget, amit ddesanyja haszniit,
riritse ki. Enfi1nelkezdik a
teljes renov6l6st, mivel,,gyaldzat" ahogy kinez u, u rr&u.
Ezt ahetet megvfrqa mit ldp az erintei, kontdnert kellene, hogy
kdrjen a zHK-tol.Kfv6ncsi arra,
milyen el6reldp6s tortdnik majd azrigyben.
- uj vagyonbiztositdst kcitnek a Generali Providencia Biztosft6val, akin6l eddig is volt
a
biztositiisuk' Mivel rij dpriletet is drint a biztositds, vdgig
neztek az osszes ingatlant ds sokkal
er6sebb kondici6kkal kcitik meg a vagyonbiztositristl -Az
id6jar6si viszonyok - amelyek
mostan6ban el6fordulnak - miatt is rijra kell azt kcitni.
Az orvosi rendel6 sem lett 6tkcjtve a
felirjitris ut6n.

b

- volt egy hittantdbor jrilius 5 ds jrilius

11 kdzdtt a teleprildsen 35 f6vel. Az cinkorm
biztosftotta a sziililst az iskola eptileteben,
ds a sportciltciz6ben a tiszt6lkod6si lehetos6get.
'nyzat
- Megkerestdk a Tokaji gorvidekert Nonprofit
KFT-t6l azzal kapcsolatban, hogy milyen
elkdpzeldsek vannak a telepiildsen T'okaj H.gyugu
iefesrteset szolgd,lva. Megint elkezdodik az
;
"6tletelds"' miket lehet tenni, hogy mlnot
tob-b turistit hozzanaka teleprilesre, akik elviszik
a
teleprildsnek es az eg6sz hegyaljanak a hirdt.
- Jrilius 8-rin megdrkeztek azok a szerszdmok, amelyekre a
startmunkaprogram keret6ben
pillvaztak' A talajmaro, areszifrikasza a Pegazus
Kft.rliJ;k;t;,
Egdszen komoly
technik6k' a rdzsikasz|val a rlzsit ds m6s teitileteket
is fognak tudni kaszdlni. Ezek az eszkozok
a ki straktorhoz csatlako ztathatok.
- Jtilius 11-6vel indult a sporft6bor Bott Judit,
Mrlrkus M6nika 6s a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet
szewezds'ben' Annyiban segitett az 6nko rmfnyzat,
hogy besz 6ll{tott6k a tftbor rdsztvevoit
Tokajba jrilius r2-6n, valamint Tiszarijvrirosb6l
hrirom
sportol6 ftatalt
hoztak el a telepril6sre, majd vittek haza. Aziddj6r6s
kicsit ,,bekavari,', h6tv;;6re rossz ido leu.
- Augusztus l2-en voltak a KismesterekHdzdteltenorizni,
ahol mindent rendben tal6ltak.
- Augusztus 18-6n voltak a Pegazus
rizembe tt.iy.r.rl a k6t g6pet, megmutatt6k, hogyan
fFT:t:il
mtikcjdik, felrakt6k a kistraktorra 6s kipr6b
attak. Atalajmar6tmajd 6isiel'fog16k tudni haszn6lni.
Arezsikaszilal meg kell tanulni mdg dolgozni.
Jtilius 18-t6l augusztus 5-ig irta ki. szabad,sitgitt, de fizikillisan jrilius
22-t(jl ment el
szabadsdgra augusztus 5-ig. Ez ido alatt jrilius 26-6ntirtent
a nagy vihar, melynek k<jvetkezt6ben
aket nagy vizgyiijt6 rirokban keletkezett k6r. Els6 litdsraez 3d
millio'forim 6rt6kti, de majd a
szakemberek fogj6k eld<inteni. vis maior patyazititkell beny ujtani, mellyel kapcsolatban
megtdrtdnt a jelzes a Beliigyminiszt6rium ftfiiydlan,
bejelentettdk azt aiataszir6fa"d;.1;;;.
16-6n jdtt felmdrni a Kincstiirt 6l az- lpitdsfehigyel6,
valamint akatasztr6fa v6delem a
,Augusztus
k6rt, akikkel vdgigmentek az 6rkokon, 6s fdnykipeket li6szitettek.
Felkdrtek egy szakert1t, aki
augusztus 24-en fog jcinni a k6rfelmdrdsre ds siakdrtli
vdlemdnyt
r"ru-int kolts6gvet6st
keszit a tdnyleges krirgkr6l, Nem rijradpitds fog tcirtdnni,
"J,
hanem kilrelhlritasra
kertil majd sor. A
Pet6fi .6ti inokbantcjbb k6r keletkezett, melyetluttut,a kjpvisel6k
is.
- Megjelent a Kisfaludi Kcirkdp, melybe tdjekoztatta{ a lakossagot
a szerencsi 6s a tokaji
"gep.;6rmrivrik,
egeszseghinba tdrt6n6 besziilitds lehet6sdgdr6l. Akiknek
nincs
nem tudnak
.btltt-tl m6skdppen az egeszseghdzba,6k igdnybe vehetik .rt u i.rr"t6s6get. M6r ezel6tt is
beindult a szfilitits' melyben valami rendszert k.it kitaahi,
mivel nem falug'ondnoki hdl6zatr6l
van sz6, arra normativii az onkormdnyzat
lem kap, Csak a mai napon emiatt k6tszer volt
Szerencsen 6s k6tszer Tokajba.
- Targyalt az Aggteleki Nemzeti Park vezetoj6vel, Felhdzi Lhszloval.Nem
nagyon tetszik nekik
az, hogy a munkaidSn kivtil, hdtvdgdn a kompszolgdltatds dupla
viteldijba ke1il, de maga az
emelds sem' Kozcjlte vele, hogy ez egy pr6b6lkozas,"melyr.
*u3d vissza fognak t6mi. Emlitette
neki, illetve kdrdezte tole, hogy ninct-" szilnd,ekdban a nemzeti parknik
atvenni a komp
tizemeltet6sdt' A parknak van kdt embere, akik kishaj 6 vezet6i
enged6llyel rendelkeznek, de a
komp izemeltetes€hez kompos vizsgakell. Jciv6re lehlt, hogy
sor kenil arra, miszerint 6tvenn6k
a kompot, azonban azt ez esetben teljes egdszdben tizemeltetnirik
kell, mert a komp nem dllhat
meg.
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Ennyiben szerette volna tfijekoztatni a kdpvisel6ket a k6t ril6s
kcjzott eltelt id6szakr6l. Meg kell
majdhozniuk ahatdrozatot a Vis maior palyazatbenyujtasar6l, melynek
hat6rideje szeptember
9',.6s addig m6g sok munka lesz vele. K6ri, hogy u k,i,r"tt
k6t ;pirend eload6ira tekintetfel
tdrjenek irt' a mdsodik-napirendi pontra, 6s majd aztkovetlen
"16 tegydi
meghozzasz6lftsukat az
eddig elhangzottakkal kapcsolatban.
Miutrin a kdpviselok egyet6rtenek

a

javaslattal,riltdrnek a masodik napirendi ponttirgyaltxara.

tl
2. napirend

AnAnn

LASZLO

polg6rmester

felkdri

BSnyai csilla fotan6csost, tegye meg sz6beli
kiegdszftdset a kozfogralkoztatttsi programokr6l
ds azok aktualit6s6r6l sz6l6 frrisban kikrildcitt
any agho z, mely a j e gy z6 k6nyv me il eHbtet
k6p e z i.

nANyar csILLA
szerint egdsziti ki:

f6tan6csos az irksbankikiilddtt tSjekoztat6jin nehinygondolanal
az altbbiak

Augusztus havi betakaritott term6kek:

el66llftisi
Term6k neve

dritum

mennyis6gi egys6g mennyis69 egys6grir

Ar
osszesen

burgonya

2016.08.12

I OUU

kg

80

128000

paprika

2016.08.t2

8

kg

i50

r200

uborka

20r6.08.t2

3Z

kg

100

3200

paradicsom

2016.08.12

r30

kg

100

13000

s6rgarepa

2016.08.t2

5

kg

150

750

fejes k6poszta

2016.08.r2

15

kg

80

1200

vorosk6poszta

2016.08.12

T2

kg

150

2016.08.12

175

kg

100

csemegekukorica

2016.08,12

50

cso

60

3000

retek

2016.08.12

7

kg

s0

350

almapaprika

2016.08.12

15
^ t-

kg

250

375

cukkini

2016.08.r2

l0

kg

100

1000

t6k

20t6.08.12

80

kg

100

8000

s6ska

20t6.08.12

0.2

kg

200

40

zeller csomag

2016.08.12

2

csomag

100

200

zoldsdg

20r6.08.t2

7

csomag

100

700

karalihe

20t6.08.r2

17

db

100

n00

hagyma

1

r

800

7500

182015

Nem a kcizfoglalkoztatds rdsze, de ndh6ny gondolatban szol a2016.6vi
di6kmunk6r6l is.

5
2016' dvben 38 di6kmunka korir gyermek lett megsz6litva
irdsban 20l6.jrinius h6nap elejen,
akik kcizril minddssze 6 fo jelezte, fiogy szeretne a programban
rdszt venni.
A Munkaiigyi Kirendeltsdggel folyatott egyeztet6iek utln 8 f6
4 6rds foglal koztat6s;rakaptak
pdnzngyi keretet,
ndhdny gyermekit rijb6t megkerestek, akik kcizril
2 f6 vdllalta a
7z€rt.
programban val6 rdszvdtelt'
igy jrilius ds augusztus h6napra is 4-4 fo foglalko ztat6s6ra nyilt
lehet6sdgiik.

A program beindul6sa zokkenomentes volt.
A fiatal feln6ttek rdszt vettek a tdborcztatLisokban 6s n6h6ny telepill6s-ferurtart6ssal
kapcsolatos
feladatot is elldttak pl: Tajhilzmil vir6gok locsoldsa.
Jriliusban Mik6 R6bert, Bencs Nodmi, Bodn6r Eszter
ds Ivdn Gerg6 Attila vettek r6szt a

programban.

Az augusztus havi program kisebb nehdzsdggel indult, ugyanis p6tor petra
nem villalta a
munkSt' Az o helydi fei kellett, tcjlteni, de 2
iJentkez6 is iolt az 1 6ll6shely re. Ezlrtk6rdssel
fordultak a foglalkoztatfsi osztdly fel6 1 f6 tekintetdben ds potigdnyt
nyrijtottak be.
A kdrdstik pozitiv elbir6l6sban rdsze.stilt ezerr augvsztusbair r,i
aorgozik: Balogh Anna
Zsyzlawn, Balogh Andrea, Balogh Attila, Szacsk6 Kiisztian 6s
Markovics patrik.
A bdnik a mindenkori minim6lb6r,4 orfua vetftve ez jelenleg 55.550,-Ft ebb6l jrirul6kok
a
levondsa ut6n 36.900,- Ft-ot kapnak kezhez"

i

an'tvt

LASZLD.polg6rmester

megkoszcjni a sz6beli kiegdszitdst. Elmondja, hogy ezek nem a
vdgleges adatok, hiszen abetakarititt
Teg nem 6rt vdget. Van kint kitposzta,paradicsom, paprika,
karal5b6" ds kukorica is lesz, melyet kicsit
elvert a1$. *augusztus sincs mdg teljesen lez6wa.

K6ri

a

kdpvisel6k hozzlszolfnfut.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 tudom6sa szerint

a

tttjekoztat6ban szereplo harom

tr

seg6dmunk6s munkak<i1e a munkarigyi kcizpont feld beadottig6nnyel
kapcsolatban nem tudtak
semmifele visszalelz€sr5l a munkarigyi kdzpontban. M6shov6. kozveiitettet<
ti a h6rom f6t.

naNyar CSILLA fotandcsos kozli, hogy beadt ak a kikdzvetitdsi igdnyriket a h6rom fore, de
mire megszSlitottilk 6ket, addigru u--untaiigyi kozpont kikozvetitette Szegi telepiildsre.
Ezt
jelezte a munkai.igyi kdzpont fel6 is.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 tudomdsa szerint az igdnyek szerint kozvetitik

embereket.

ki

az

nAivy,q,r csILLA f6tanricsos elmondja, eddig ez .ugy mrikodcitt, hogy amig
a teleprilds nem
tudja feltolteni a sajifiletszdmat, addigm6s teleptil6srJnem kcizvetiten"t
t i torro glalkoztatottat
Bodrogkisfaludr6l.

AnAm LASZL} polg6rmest er tajekoztatja a kdpvisel6ket, amikor feltolt6dcjtt a ldtsziim,
volt
aki kdzcilte, hogy nem jon dolgozni. Jeienleg 3-4-en vannak hosszantart o tippenzen,
akik

foglaljak a helyet, de_ munk6t nem v6geznek. Van olyan, aki harmadik h6napja
iin tappenzen.
Ha a tdpp'nz lejin, akkor sem biztos, hogy visszajcinnek dolgozni . Alapjilbin
v6ve

a p1tyazott

l6tsz6mr a sziiksd g van.

KEPES FERDINAND k6pviselS kerdezi, hogy meghosszabbitdsra keriilhet-e azoknak
szeruodese, akikd november 30-an

lejar.

a

BANYAI CSILLA f6taniicsos vitlaszftban elmondja, amikor beindultak a programok,
akkor
felmdrl6k azt is, hogy szeretndnek-e majd a novemberbenlejtrt programban
ioglalkoztatottakra

w
tov6bb p|lyazni' Amennyiben effe a tiz fore
lesz keret, abban egyeztek meg, hogy benyrijtj6k
pillyinatot. Egyeldre m6g nincs an6l szo,hogy
miko, udhut6 b..

a

AnAvr LASZL}

polgdrmester kcizli, mdskor is el6fordult m6r,
hogy kdzcilte a munkatigyi
kcizpont, miszerint ninc.s tovdbbfoglalkoztatdsra
lehet6s6€, azt6n annak lejartatkcivet6en jcitt a
levdl, hogy azonnar nyrijts6k be apiryLzatot hiirom
6s f6l honapra.

gANyal csILLA

f6tan6csos megiegyzi, ha vannak tart6san tirypenzen
l6v6k, azok bdre
megtakaritriskdnt jelentkezik 6s riira reioszq itk
ezt az lsszeget, amikor ismert a keret.

MAJOROS PETER kdpviselti a startmunka programmal
kapcsolatosan ugy l6tja, hogy az
valamit javult az 1-2 evvel ezelSttihezk6pest,
amikoi semmi bevdtel nem sz6rm azottbellle. N6tt
a teniletek nagysaga is. Sok minden tcirtdnt nyilv6nval6an,
de szeretnd elmondani, hogy sok
lehet6s6get 6s tartaldkotlat meg a startmunka programban.
szerencs6s dv volt azidei, hiszen sok
es6 esett, de vdlemdnye szerint nincsenek kihasznalva
megfelel6en a teriiletek. A foliasirtralrhoz
bement, ahol l6that6an- szerv-ezdsi probldm_1 is van, pl.
a paprika szenved a sztrazsitgt6l, nem
<intdzik rigy, ahogyan kell. ott van a tartiiy, a" is
fokos melegben
t6bb vizre van
-Rezzel
sziiksdgtik a ncivdnyeknek, slaggal kellene elirasztani
a tertiletet.
permetezte k, de az
uborka tdnkrement' A nyari kriposztdnak nem sikertilt
befejesednie, de mondhatnii tov6bb ezeket
a doigokat Hi6ba van 6-7 foliasdtor, ha azok nincsenek kihaszn6lva.
Megismdtli, hogy a
munkaszervezdssel van gond.

i

*ttut

'

'tnAu LASzLo polg6rmester kozli, jciv6re megpr6b6lj6k

jobban vegezni ezt a feladatot. A
startmunka program jelenleg i0 ftivel van be6llitva- Probl6mrik
kozbejcihetnek, pl.: es6s id6,b6r
a f6liam ez nem vonatkozhat Az es6s id6 miatt pl. siiriibben
kellett tupat.ri, az un. rit6rdsrjk is

kap6ltak.

A

burgony6t

is

fi.

kozcisen 6st6k
Biztos lehet jobban szervezni, de a
ktizfoglalkoztatottaknak 8 6r6s a munkaidejtik, a tort munkaidot
nem iogadja el mindenki. Nekik
nem csak kritelessdgtik, hanem jogaik is vannak. Azt 6 is tudja,
hogy a mezogazdas6gban
nincs

szombat ds vasilrnap.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint a r6szmunkaid6t meg lehet val6sftani,
pl. napkozben
orht dolgoznak a tdbbit letudj6k este.

AoAwt LASZLO poig6rmester elmondja, eddig is irgy

locsolni, amit hetko zben lecsrisztak.

MAJOROS PETER kdpvisel6 nem 6rti hogy

4

mrikcjdcitt, hogy hetvdgdn is mentek

pl. ott a buvdrszivattyi, akkor midrt nem

kcizvetlenril a kritb6l locsolnak, ami sokkal hat6lionyabb, mint
locsol6val.

AnAnn LASzLo polg6rmester szerint a foliilbank6nikuldban mdlykriti vizzela
nem cdlszeni
locsolni.

MAJOROS PETER kdpvisel6: meg kell vdrni az esti 6rdkat es a talajt
kell locsolni, nem a

novenw.

AUAVT LASZL} polgdrmest er kozli, mint m6r mondta, jcivdre
megpr6b6lj6k jobban vegezni
ezt afeladatot ds lehet, hogy tdbb embert is tudnak majd foglalkoztatnL

K6r dezt, van - e md g val aki nek ho zzfszol

6s

a a t6j eko ztit6 vai kap

c s o I atb

an.

Tobbhozzfszolis nem l6v6n Binyai CsillaJbtan6csos megkciszcini
a figyelmet, ds a K6pvisel6testiilet tudomisul veszi az erhangzott t6j6koztat(tt,

t
3. napirend

l:+lzL'polgSrmester
tDAy
el sz6beli kiegdszftdsdt

felkdri Radvanyind Hauberger Erika vezetof6tan6csost, mondja
a Kdzcjs Onkorm6nyziti Hivatal, majd azt kovetken az rinkormiinyzat
2016' 6vi k<i1ts6gvet6s m6dosft6sdval kapcsolatbun, o,.lyn&
fr6sos unyugrrt a k6pvisel6k a
meghiv6val egytitt megkapt6k es az a jegyiokonyu
kepezi.

-.neu.tet

RADVANYINE HAUBERGER ERIKA vezetl fotandcsos elrnondja,
hogy 2016. 6vben erso
izben terjesztik be iavaslatukat a kdltsdgvet6s m6dosit6s6ra,
az t-z honap ldlts6gvetdst 6rint6

villtozdsai alapjan.
El6szcir a Kozos Onkormrinyzati Hivatal koltsdgvetds m6dos
itftshrblkell hat6ro zatothozni, majd
az cinkormdnyzat kciltqdgvetds m6do sit6srir6l r.nd.l"t.t
alkotni.
A hivatal kdltsdgvetdsdt egy dolog miatt kell jelen esetben m6dosftani, mdgpedig
a 2015. 6vi
hivatali pdnzmarady,tnyt kgll a kcilisdgvetdsbe Lerillitani, melynek cisszeie
li.lla"pt,u
u.uet.ti
oldalon, mely a dologi kiadrisok eloirinyzatrinak risszeg6i emeh n[g.
A m6dosit6s a
Bodrogkisfalud ds t6rstelepril6si 6ltal nyrijtott frnansziroziis cisszeg6t
nem drinii.-lr."i"il*,e,
m6dositott fod,sszege : qZ .it q.l I e Ft-ra mOdosul.
Eztavftltozilst javasoljahatfurozattalelfogadni.

-

AnAm LASZLO polgrirmester

f!:::k,
Kapcsolatban.

mondjiik

el

megkcis zdni a kiegdszitdst ds k6ri a k6pvisel6ket, tegydk fel
hozzdszolitsaikat a tikritdcttt anyaggal 6s az elhangzottakkal

MAJOROS PETER k6pvisel6 kerdezi,hogy a 2015.dvi hivatali pdnzmaradv6ny
osszeg6t nem

tudtdk el6re?

RADVANYINE HAUBERGER ERrKA vezet| fotan6csos viiaszirban elmondja, hogy
a
ktiltsdgvetds hamarabb k6sztil, mint a zdrszdmadds, igy a pdnzmaradvdny pontos
6sszege nem

volt ismert.

Tdbb hozzdsz6liis nem l6vdn AnAnn LASZL} polg6rmest er szavazdsra teszi fbl
a Kcjzris
Onkormanyzati Hivatal 2016. 6vi kcilts6gvetds6nek m6dosit6s6r6l sz6l6 ardbbi
hatfrozati

javaslatot.

B o dr o gki

sfalud Kdzs d g Onkormdnyz at a Kdpvi s el 6 -te sti)l etdnek
/2016. (WIL 22.) hatdrozati javaslata

Tdrglt: Bodrogkisfaludi Kazds Onkormdnyzati Hivatal 2016. dvi k1ltsdgvetdsdnek
m6dositdsa
I ') Bodr.ogkisfalud Kdzseg Onkormdnyzatdnak Kdpvisekiiestrilete megvitatta
a Bodrogkisfatudi
Kdzas Onkormdnyzati Hivatal 2016. d-vi kdttsdgvetesdnek mildosftdsdri trtt
iavaslatot ds
4 3. 2

I 4. 77 6. -/Ft bevdtellel,

4 3. 2 1

4.

7 7 6.

-/Ft kiaddss al

a Kdzds onkormdnyzati Hivatal m1dos[tott kal*dgvetdsdt elfogadja.

2.) A bevdteli Jaasszegen belal a m'dos{tott kiemelt elSirdnyzatot az aldbbiak
szerint dilapitia
meg;

Intdzmdnyfinanszfrozds 43. ] 37.000 forint,
pdnzmaradvdny 777.000 forint.

Jdvdhagyott

{
3') A kiaddsi fridsszegen belat a m6dos{tott
kiemelt elciirdnyzatokat az atdbbiak szerint dllapitja

meg;

forint s zemd lyi j uttatds ok,
9'026'000forint munkaaddkat terhekiidrutdkok
9 5 9. 7 7 6
forint dologi kiadds

3 2. 2 2 9. 0 0 0

ds

szocidlis hozzdjdrulasi ad6

4') A mddositott bevdtelek ds kiaddsok mdrlegszeril bemutatdsdt
a hatdrozat I-3

tartalmazza.

melldlklete

HatdridS: azonnal
Felelcis: jegyzri

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazitson
5 f6 k6pvisel6 vett rilszt 6s 5 igen
szavazattal, tart6zkod6s 6s efienszavazat n6lkiil elfogadja
a hathrozati javaslatot 6s az
o'

alribbi

hatfirozztothozza:

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormr{n yzataK6pvisel6-testtiletdnek

Tdrgv: Bodrogkisfaludi Kcizcis OnkormrinyzatiHivatat 2016. evikciltsdgvetds6nek
m6dosit6sa
1') Bodrogkisfalud Kgit-:g Onkormiiny!.atanakKdpviselo-testulete
megvitatra a Bodrogkisfaludi
Onkorm6nyzatiHiixal2016. evi k<ittsegvet6sdnek m6dositris6ra tett
iavaslatot 6s

Koz<js

6.-/Xt bev6teilet.
6.-/Ft kiadrissa I
a Kiiziis onko rm :iny zati Hiv atal m 6 d osftott kii lts 6 gvet6s
6t elfo gadj
43.214.7
43.214.7

7

7

a.

2') A bevdteli foosszegen behil a m6dositott kiemelt el6irdnyzatot
az alihbiak szerint illlapitja

meg:

Intezmenyfrnanszirozis 43.i37.000forint,
J6vrihagyottplnzmaradvfuny 777.}}}forint.
3') A kiad6si fb<isszegen behil a m6dositott kiemelt ellirhnyzatokat az
alilbbiakszerint 1llapitja
meg:
forint szem6lyi j uttatrisok,
'026.000 forint munkaad6kat terhelo j6rul6kok 6s szoci6lis hozzhjarulasi ad6
959.776 forint dologi kiadds

32.229 .000
9

4') A m6dositott bevdtelek 6s kiad6sok mdrlegszeru bemutat1sit a hat1rozat
l-3 mell6klete
tartalmazza.
Hat6,rid6: azonnal
Felel6s: jegyz6
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01
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LASZL} polg6rmester ismdtelt en ftadja a sz6t Radv6nyin6
Hauberger
fbtan6csosnak az cinkotmdnyzatkdlts6gvetdreu.t
ilup.rJatos sz6beli kiegdszit6s6re.

Erika vezet'

RADVANYINE HAUBERGER ERIKA vezetS fotanii.csos
tfjekoztatjaa testriletet , hogy az
dnkormanyzat mrik<iddsi t6mogat6sai jogcimen
a bevdteieik el6ir6nyzata jrilius 3 1-ig 7g5. l2r Ftt41 emelkedett' 674'401 Ft kGgeszii6 t6mogat6st
t-oi"t p6telotuttnyzatkdnt a munkavallal6k
tfumogat6sdhoz,
110.720
Ft
az el6z6 v'r'vr'rqrt
6vi normativ6k elszrimol6srib6l
P6:k9*p.:lzdci6jdnak

keletkez6bev6tel.
Felhalmozdsi c6hi t6mogatilsok illlamhiztartrison
beltilr6l jogcfmri bev6teleik el6ir;nyzata
3'561'871 Ft-tal n6' Ebb6t 1.627.622 Ft - a kiviterezdsb.n
-al *.guuiJ*h - ivovizh1lbzat
-

rekonstrukci6s fejlesztds EU 0ner6 Alap trimog
at6sat.

Az

r'934'249 Ft-b6l r'415.249 Ft a renlszerhaszndlati dij,
melyet a Borsodviz 1rt.
adatszolgilltatdsa alapjan dvente fel6jtik leszLmlfnnak,
ds Tokaj v6ros Orrufu;iirri*'"

519.000 Ft a kcizurunka programok eszkciz beszerzesi
tdteles rdszletezdse a kiad6sok kdzott jelenik mei.
| 4 6 5 .3 0 9 Ft{al terv ezik em e lni a ko ihatalmi
b #etelet< elbir tnyzat6t.
Az idiSaftnyos adatok alapjtn, valamint a kdltsdgvet6s egyensrilydra
tekintettel javasolj6k
engedmdnyeznek.

fbr6;;i;;ii;;i;

.

ncivelni
- az ipariiz6s ad6 eloirfnyzatat: 1.290.309 Ft_tal.
Az ad6 ndvekmdny id6arrinyos adatok alapjdntewezhet6,ugyanakkor a
decemb er 20-i
feltciltds bizonylalans6ga miatt biztosra nern veheto. amennyiuen
nem szamolnak ezzel az
dsszeggel, a kciltsdgvetds egyensrilyban :rrrtilsa miatt ezzel
az osszeggel a fon6shidnyt
kellene ncivelni.
- Az ifa elofufunyzatdt szinten az idoaritnyos adatok alapjdn:175.000-Ft -tal ttervezik
ncjvelni.
- rJgyszintdnid(5ardnyos adatok atapjan,754.000Ft-tal javasoljrik ndvel ni a sajfftmrikcjddsi
1
,,
a 1
b evetel ek eloir tny zat6t.
64'000 Ft-tal javasolj6k novelni a mrikriddsi c6hi iltvettplnzeszklzok
eli5ir6nyzat6t.
Az eredeti kcilts6gvet6sben nem terveztek ezen a jogcirnen bevdtelt,
de valamennyi kisebb
osszeg minden 6vben tealizalodikhdztartdsok vagy vallalkoz6sok
adom6nyaib6l.
1

-

A kiad6sok tekintet6ben
A szemdlyi j uttatris ok el6ir 6ny zatifi

o

405.000 Ft-tai, a
munkaad6kat terhel6 j aruldkok eloir 6ny zatat
57.000 Ft-tal javasolj6k n6velni.
Havi p6tel6itdnyzatkent kapJAk a bdrkomp enzfrcio fedezetlt, forr6sa
mrikdddsi cdhi kdzponti t6mogat6sok ds kieg6szit6 t6mogatrisok.
A dologi kiadrisok eloirfnyzata

o

o

a

bevetelek kozcitt,

77.776 Ft-tal n6.

A kiizds dnkorm6nyzatihivatal dologi kiad6s el6irdnyzatiinak novekmdnye. Forriisa
a 2015.

hivatal i p lnzmarudv 6ny .
Az egyeb mrikcjddsi cdhi kiad6s

o

dvi

ok eloirilnyzata

1.165.382 Ft-tal n6.

El6z6 6vek normativdinak elszrimoliisrib6l ered6 visszafrzetdsi kritelezettsdg,
a 2013. december
30-6n el6re utalt segdlyek elszdmolis6b6l ered6en.
A felhalmoz6si ktilts6gvetds kiad6sai el6ir6nyzatat 6.050.871 Ft-tal
tervezik ncjvelni.
Ebb6l a beruhfnftsok el6ir6n y zatat

o

1.476.000 Ft-tal. tdtelesen:

{+
kozmunka 2 db kerdkp6r 6s ut6nfut6
kcjzmunka benzinmotoros g<idrirfur6
szdmitdstechnikai e szkciz fei lesztds
kamera rendszer komp

315.000 Fr
204.000 Fr
804.000 Ft
153.000 Ft

FehijftSsok:
1.462.000 Ft
A fejleszt6si pillydzatok kapcs6n eddig kifizetett dsszegek:
ikszt
794.000 Ft
templom
325.000 Ft
6voda TOP terv 343.000 Ft

o

terv
terv

Egydb felhalmoz6si kiad6sok
31 12.871 Ft

o

rendszerha sznillati dij ak

-

B

:

orsodvizt6 I irtvett 6s Tokaj dnkormdnyzatnak

EU Oner6 Alap Sv6jci projekt

-

konstrukci6hoz, Borsodviznek 6tadott
Osszes kiad6si ndvekm6ny:

AlAnn LASZLO

kordbban megval6su

a

lt

ffiadott: 1.415.249 Ft
hillozat fejlesztlse

iv ov izv ezetek

:

1.697.622Ft
7.756.029 Ft

polg6rmester megkciszdni a t6j6ko ztatfstds k6ri a k6pvisel6
khozztxzoltsirt.

MAJoRos PETER k6pvisel6
fondshirinyt.

kerdezi, hogy a kriltsdgvetds m6dosit6sa hogyan befoly6solja a

RADVANYINE HAUBERGER ERIKA vezet| fdtan6csos vfiaszftbanelmondja,
akDzhatalmi
bevdtelek ds a saj6t mtikciddsi bevdtelek id6ar6nyos teljesitdsein ek
alapjdn]ugy l6tszik,hogy azok
a m6dosftrlsban javasolt osszeggel emelhetok meg, 6s igy marad rrint"tt

ki ad6s okn6 | a v 6lto zatl anul hagyj 6k a forr6sh

i6nyt.

MAJoRos PETER k6pviseld a benzinmotoros

a fon6shiZny. A

gciddrfur6ra kerdezrl.

AnAivt LASZLO polgdrmester thj6koztatja a

k6pvisel6ket, mivel a per6fi fti ingarlan
a szerzSd,eit, ezertbefogi6k keriteni azt akertet Erre van 150
db betonoszlop, amire p6ly6ztak valamint dt6th6lora kotozb es vezeto
dr6tra van sziiksdg. A
benzinmotoros g6d6rfrir6t itt fogi6k tudni haszn6lni.
hasznSlatfuta 10 6vre kdtOttdk meg

MAJoRos PETER k6pviseld

megtregyzi,hogy en6l most hallanak eldsz6r.

AnAm LASZLD polg6rmester elmondj a, a mezogazd,asdgi startmunka 6s teleprilds-ferurtart6s
pLlyu,Ssakor volt errol sz6.
MAJoRos PETER k6pvisel6 kozli,hogy

anAm L{SzLopolg6rmester kiizli,

y}*"O!

hogy a keritdsdpit6st februdr 28-ig kell megval6sitani.

PETER k6pviselo egyetdrt

nalottaK meg rola.

rlsznopolg6rmester
luAnn
keritdsdpftdsr6l,

6 nem hallott m6g e*61.

a

tertilet korbekeritdsdvel, de sdrelme zi,hogyakkor sem

elmondja, ennyire r6szletesen val6ban nem volt sz6 a
is atjdrhato a teriilet.

de tervbe kell venni, mert a vasft fel6l

,18

Felajrlnlott egy lakos is egy teniletet hasznillatra,
de az 6tjarhat6s6,g miatt nem szfvesen ment
volna bele, mivel az udvar6n kereszttil lehet .rui
*.gtcizeliteni. olyan teriiletet kell

megszerczni, amin nincs lakott ingatlan. TIa
m6g tiibb tenilet 6s m6g tcibb ember lenne, akkor
tudnSnak tcibbet pillyazni, pl. traktona. Nagyon" j6
rillapotb an van m6g a kistraktor, de csak
amortizillodik, m6r 8 6ves.
Azut6r programban el fogirik kezdeni akirty,uzttst,
megvan a tcimed6kelo anyag,6s ig6ret is van
egy kis rithengerre. igy u padkSkat vdgig -t<i tud;at "javitani.
Egy keveset elvitt a ledep6zotr
anyagb6l aviz' A Klapka 6s a Rrik6czi rii sarkan
ki kelivagni egy r6szt 6s aztbebetonozni.
K6ri, akinek m6g van kdrd6s e az tegye fel.
Tcibb hozz itsz6l6snem ldv6n szavazdsrateszi
fel az onkorm inyzat 20r6.6vi kolts6gvet6s6nek
m6dosit6s6r6l sz6l6 rendelt-terv ezetet.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6
k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodissal n6lkiil,
tervezetet 6s az alilbbi rendeletet alkotja:
"gyhanjliiug" "rroguoiu a rendelet
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6testiilet6nek
12, /201 6. (VUI.23.) iinkormdnyzati rendelete
az tinkorminryzat2016.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 2/2016. (IIr.
02.) iinkorm1nyzatirendelet
mridositds{16l

Az tinkorm hnyzatk€pvisel6-testrilete az Sllamhfntartssral sz6l6 2011"
6vi cxcv. t6rv6ny 34. $
(1) ds (5) bekezddsdben meghatdrozott jogk<irdben elj6rva
az Alaptlrveny 32. cikk (1) bekezdds
a') 6s f) pontjriban es (2) bekezddsdben meghatarozottfeladatkctidben
ery6rva az cjnkorminyzat
2916' 6vi kciltsdgvetdsdr6l szol6 212016. (III.02.) rendelet m6dosft6s6r6l
a kcjvetk ezilketrendeli

el.

1.$
(1) A 2016' .fanucir t ' 6s jil,tius 3 L kazr;tt potelSirdnyzatkdntbiztosftott
1llamitiimogat6sok, 6tvett
p'nzeszklzcjk, valamint a sajdt bevdtelehellirinyzatfnak
ndveidse miatt a kriltsdgvetdsi rendelet
2. $ (1) bekezd6sdben meg6llapitott

Kiilts6gvet6si bev6tel6t
Kiiitsdgvetdsi kiadrisrit

6.630.301 Ft-tal
1.756.1)29

Ft-tal

m6dositja 6s az 6nkorm6nyzat20l6. evi

m6dosftottkiilts6gvet6si

bev6tel6t

lg3.glg.60g Ft_ban

mddosftottkiilts6gvet6sikiad{s6t zrl.s}g.Iz9Fr-ban
aLO
ebb6l miikiid6si
- 2.s1t.42lFt

felhalmozfsi
- 15.077.000 Fr
illlapitjameg.
(2) Akiaddsi fdcisszegen behil a m6dositott kiemelt el6ir dny
zatokat

189.828.158Ft Miikiid6sikiilts6gvetds mridosftottkiadrisai
101.031.000
22'882'000

Ft
Ft

Szerndlyi juttatdsok

Munkaacl6kat terhel6 j6rul6kok ds szoci6lis hozzaiarulitsi ad6

40.115.776Ft Dologikiad6sok

Ft

17.397

.382Ft

1.165.382 Ft

Ell6tottak penzbelijuttat6sai
Egydb mrikoddsi cdlir kiad6sok
ebb6l: Elvon6sok ds beflzet6sek

-

l^

rs

,oelulre
,..r

Garancia- 6s kezessdgv6lrar6sb6l kifizetds Au-n
behilre
vis szatdritendo t6mo gat6sok, kcilcscin nyrij t6sa
Art-n bertilrevisszatdritendo trrinogat6sok, kcircscin tdrresztdse

AH-n

Egydb rnrikcjddsi c6hi t6mogar6sok AFI=n beltilre
Garancia- 6s kezessdgvrillalisb6r kifizetds Au-n
kivtirre
visszatdritend6 t6mogar6sok, krilcson nyujt6sa AH-n
kiviilre
Arki e g6s zfl6sek, trim ;gatiisok
Kamatt6mogat6sok
Egydb mrikciddsi cdhi t6mogatiisok AH_,i kivtilre
Felhalmozr{si kiilts6gvetds mddositott kiaddsai
Beruh6z6sok
- ebb<il: EU-s for6sb6l megval6sul6 beruhiizds
Feliljitdsok

-

ebb6l: EU-s fon6sb6l fehiiitris

Egydb felhalmozitsi ki addsok
ebb6l: Garancia- ds kezess6gv6llal6sb6l kifizetds Ag-n behilre
vis szatdritend6 trimo gat6s ok, kolcson nyrij t6sa AH-n beri.irre
visszat6rite'd6 t6mogat6sok, kolcsrin torrlsztdse Ag-n
behilre
Egydb mrikciddsi c6lir trimogat6sok AH_n behilre

-

Garancia- 6s kezessdgv6lral6sb6l kifizetds AH-n kivtilre

kivtilre
.E
r.697 .622 Ft

Ft
j

o

Aft_n

Lak6st6mogat6s

Ft

Ft

Vi s szatdritendo tdmo gat6sok, kcilc son nyirj t6sa

Egydb felhalmozitsi cdhi tdmogatilsok AH_n kivrilre

Tartal6k
Finanszirozdsi kiadfsok

gcimenkdnti mego s zlinban itllapitl a me g.

2.S
(1) BodrogkisfaludSde:g Onkormiins3a!aaszemdlyi juttat6sok
elfiirtnyzatrtt 405.000 Ft-tal, a
munkaad6t terhel6 jriruldkok 6s szoci6lis hozzaiarvlist
ud6 .l6iranyzatat 57.000 Ft-tal, az egyeb
mtikciddsi kiaddsok eloirdnyzatat 1.165.382 pt-tul megemeli
es eizel egyidejrileg 1.627.3g2 Ft
onkormiinyzatit6bblett6mogat6st6llapf trneg.
(2) A Bodrogkisfaludi Ktizcis 6nkorm6ny zati Hivatal
dologi kiadrisok elbiri,1,yzat1t 77 .776 Ft-ta1
felemeli, melynek fedezete az intdzmdny finansz irozdsi
bev6telei tcibblete, igy annak risszege
77.776 Ft-tal n6ve16sre kenil.

3.$
A kciltsdgvet6si rendelet rdszletes m6dositasait
foglaltak szerint allapitj a meg.

a kdpviselS-testiii et

4.$
(1) Ez a rendelet 2016. augusztus 24. napjdn lep hatillyba.

az 1.L

-

5.2. melldkletekben

$'c:
1.1. melldklet

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkorm6nyzata

zua. Ew

r0r,rsncvnrtsrNnr osszrvowr u6nosirorr
BEVETELEK

L v,

tdbldzat

Felhalmoz6si

cihi visszatdritend6

remogatdsok,

Miikiiddsi bev6telek (5.1.+.,.+ 5.1

garmcia- 6s kezessdgvAllalesbol

Mtkddisi cihi visszatdritend6

Felhalm.

cihi visszardritendd

megterul6sek

AH-n kinilr<jl

temogatAsok, kdlcsonitk visszat6r. AH-n

remoeatesok.

kdlcsdndk visszarir. AH-n kiviilrdl

Likvidildsi cdlu hitelek, kolcsiindk felvetele pdnzliryi vallalkozdsr6l

Eldz6 dv vrlllalkozci maradvinyAnak ig6nybev6tele

MERLEGE

rlt
d( 't

1.1. melliklet

Bodrogkisfalud Kiizs€g Onkorminyzata
2016. EVI KOLTSfGVETESENEK OSSZBVONT MODOSITOTT MERLEGE
Belfdldi finansziroa{s:bev6telei

13.

l3.l

Allamhetart6son.bel0li
13.3.

t4.

I

14.2.

t4.3.
4.4.

t5.

megeldlegezsek tirlesztdse

Betitek megsztintetise

Kiilfiildi linansiirozr{s

14.

(13.1. + .., + 13.3.1

Allail6ztanmon beltili mdgel6legeleek

bevdrelei (l4.1.+... 14.4.1

Forgatdr c6lu kiiltiildr dftekpapirok bev6lt6sa, irtikesirdse
Befektetsi cdlt kijlfoldi dnekpapirok bevelt64 drtdkesir6se
Kii16ldi drtdkpapirciL kiboisAt6sa
K0lfoldi hitelek. k6lcsondk felvdtele
Vdlt6bev€telek

16.

11,

cINANszlRozAsr BEVfTELEK osszEsENr (10. + ... +16.)

18.

KOLTsf

cvETtsI

6s nrNlNszinozAst

nevtror.er

OsszEsEN: (9+l?)

18 747 335

1 125 128

t06 036 642

7 756 029

19

8?3 063

213 792 671

1ll

l.L
Bodrogkisfalud Kiizs€g Onkorm6nyzata
2016. EVI KOLTSEGVETESENEK OSSZTVONT N,rdNOSirOrT MfRLEGE

.

KIADASOX
2.

sz tdbldzat

-

e

1.5-b6l: - El6zd dvi elszdnol6sb6l

szdma6 befizetisek

2.1.-b6l EU-s fordsb6l
2.3.-b6l EU-s

2.5.-b6l

forr6b6l

- Garucra- is kezessievellaldsbo! kifizeres AH-n

- Visszatdritend6 trimogatesok, kdlcso;dk titrlesztdse AH-n belitlre

- Egyib felhalmozisi cdl! tAmogatdok

dllanletaftison kiviilre

FINANsziRozAst KTADASoK dsszEsEN: (4.+...+9

KOLTSEGVETESI, FINANSZiROZASI BBVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE
3.

sz tdbldzst

Ezer

Kiilts6gvet6si hirny, tiibblet ( kiilts6gvet6si bev6telek 9. sor - kiitts6gv€f6si kiadisok 3.
sor) (+/-)

-16 462 693

Finanszirozlsi bev6telek, kiadisok egyenlege (finanszirozisi bev6t€lek l?. sor "
finanszilozdsi kiaddsok 10. sor)
(+/-)

16 462 693

-t

125 724

-11 s88 42r

I l2s 128

t7 588 421

melldklet

4^
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Bodrogkisfalud Ktizs6g OnkormCnyzata

Kiemelt el6ir6nyzat, el6irdnyzat megnevez6se

9 671 402

9 671 402

22 421 94s

Mikijd6si c€hi vissatdritend6 t6mogatasok, kdlsdn6k vissat6nilise

Felhalmozisi odlir vrssateritendd Limogat6sok, kiil6dnok vrssatdruldse
Felhalmozisi cili vissatirirendd tAmogar6sok, kdlcsdndl igdnybevitele

12867 654

Mfikitddsi c6ff ifvett penzeszkdziik 0.1. + .,. +

13318000

1

Miikdddsi c6lt v]ssatdritend6 rAmogat6sok, kOlcsdndk vissatdr. AH-n kiviil16l

Felhalm cilir vissatdritendd dmogarisok. kolcsdnbk vissarir. AH-n kivulitti

193 919 608

Likviditisi c6ln hitelek, kdlcsdndk felvdtele p6nz0gyi v6llalkozestdl

94

Bodrogkisfalud Kiixdg Onkom6nyzara

Kiemelt el6irdnyat, el6irdnyzat m€gnevezdse

Befektetqi c6li belfdtdi errdkpapirok beveltasu, endk*irere

Befekretdsicdtrikiilfdlaid.tekpapirokb"ueMu.TntiEiti*-

,rr

'l
J\,'

Bodrogkisfalud Kiin69 Onkorminyzata

Kiem€lt el6irinyzat, el6irdnyzat megnevez6se

Kiadisok
Miiktj46si kijlts6gvet6s kiad{sai (l. l +...

l.l

Szemdlyi iuttat6sok

1.2.

Munkaddkat terhel6 j6ruldkok

ds

+

1.5+j.

1

8

144 986 000

szoci6lis hozzij6rul6si ad6

Dologi kiad6sok
t.4.

Egydb miik6ddsi

1.5-btil: - El6z6 dvi elszimol6sb6l

TttNdnyi eldirAson alapul6 befizet6sek

-

Elvonisok is befizetdsek

Lll

- Vissardritetd6 riqqgatAsok, kdlcsdndk tdrlqztese AII_n belijlie
- Egydb mrikddesi cdhi rimosatdsok AH-n betiilre

1.t2

r.l3

- Garancia ds kezessdgvallalesb6l

l4

-

Ll5
l.t6

165 382

r

165 382

r7 397 382

|

l2

852 000

r

165

382

2 852 000

kifizers AH:n kivrihe

Vissatd.itendii rdmogatdsok, k6lcsdndk nyriit6sa AH-n kivlilre

- Egydb miikdddsi c6hi tAmogatasok dllamhAzbn6son

kiviilre

3 380 000

3 380 000

Tartaldkok
az

l.l8-b6l: - Ahalanos tartaldk
- cdlhrtaldk

Felhalmozdli kiiltsdgvetds kiaddsai (2. l.+2.3.*2. j.
Beruhiz6sok

2Ibdl

l5

)

629 000

6 050 87r

2l fig a1l

5 469 000

I 476 000

6 945 000

9 950 000

l

EU-s fon6sbdl megval6sulo beruhiz6s

Felijit6sok
2.4.

2.3-b6l EU-s forisbdl megval6sul6 feli{ites

2.5

Egy6b felhalmozAsi kiad6sok

5.-b6l

- Garancia-

,1

- Vissatdritend6 t6oogatisok, kailcsdndk

r

I 412 000

210000

3 112 871

3 322 811

160 6r5 000

7 674253

168 293 2s3

nviit6s AH-n beliilre

Vissatdritend6 tdmogatdsok, kdlcsbndk rdrlesaese AH-n belrilre

2.9.

Egydb felhalmozisi c6h] t6moeatdsok AH-n beliilre

2.10.

Garancia- ds kez*sdgvAllaldsb6l

2.t1

Vissatdriteld6 tdmogatesok, kdlcsttndk nyijt6sa AH-n kivrilre

2.12.

462 000

is kezessdwdllal6sb6t kifizeris AH-n beliilre

2.8.

kiliz€tes AH-n kivrjlre

Lakdstamogatas

Egyib felhalmoasi cdli tamosatdsok 6llamhituilison kivillre
KOLTSEGVETESJ KTApASOK dSSZESEN (l+2
-

Hit€l-, kiilcsiintiirleszt6s dllamhaztartdson kiviilre (4.1, + .., +

4.3.1

4.1

5g!-!:! lglg'df Uf914 l91!!d!9k

4.2.
4.3

Likvidit6si cdli hitelek, kdlcsdndk t6rlesztse Ddnziiryi v6llalkozisnak
Rttvid lej6ralu hitelek. kdlcsdnOk rdrlesdese

5.1

Bellbldi 6rt6kpapirok kiadlisai {5.1. + ... + 5.6.)
Forgarisi c6!i belf<ildi drt6kpapirok v6s6rlasa

5.2

Befektetdsi

5.3

Kincst6rjegyek bevelt6sa

5.4.

Even

rdrlesztise

cdli belfdldi drtdkpapirok

v6s6rlAsa

5.5.

beliili lejAatri belfoldi irtdkpapirok bev6ltisa
Belfttldi kdtvdnyek beval6sa

5.6.

Even

6.1

l

- Arkies€szitdsek.

t.20

6.

8 402 000

000

- Kamandmogakisok

|.t7

2.t3.

l3 856 000
39 I 56 000

- Garancia- is ke?ess6gv6llaldsb6l kifizer6s AH-n beliilre
-Vissardritendd remogar6sok, kdlcsdndk nyujt6sa Afi -n belulre

10.

2.2.

67 802 000

sz6mu6 befizet6sek

-

,

57 000

16 232

7.

2.1

I 3 799 000

146 613 382

8 402 000

c6li kiadesok

.8.

l.l8
Ll9

382 |

405 000

39 I 56 000

Elletottak pdnzbeli juttatesai

&

| 627

67 391 000

t6li lei6rati belfdldi drtdkpapirok bevrittA
Belftildi finnnszirozds kiaddsai (6.1, + .,. + 6.S.)

2284 642

Allamhaztartason beliili megel6legez6sek foly6sitisa

Allamh6ztqtason beli.ili megel6legezdsek vissafi z

2284 642

2284 642

43 137 000

43 137 000

Kttzponti, ir6lyit6 sze*i t6mogatds
6.4.

Pdnzeszkdzitk lekdtdtr betdtkdnt elhelyezise

6.5.

Pdnziigyi lizing kiadAsai

1

7.1

7.2

8.

Kiilldldi finanszilozds kiaddsai

(7.1.

+.,. + 7.5.)

cdl! knlfdldi irtdkpapirok vAs6rl6sa
Befektet6si cdhi kiilfdldi drtdkpapirok v6s6rl6sa
Kiilfoldi 6rtikpapirok bev6lt^isa
Hiblek, kdlcsdndk tdrleszt6se krilfdldi kormanyoknak nemz. szervezeteknek
Hitelek, kitlcsittrdk titrlsztdse kiilfdldi p6nzintdzeteknek
Intem6ny finanszirozis
Forgat6si

Vdlt6kiaddsok
10.

FINANSZ'ROZASI KIADI{SOK OSSZESENT (4.+...+9.)

1l

KIADASOK OSSZESEN; (3.+l 0.)

l6tszdm el6ir{ntzat ff6\
Kdzfoglalkoztatottak 16tszdma (f6)
Sves tervezett

4s

421 642

206 036 642

a

A<

7 678 253

A'1

4AA

213 714 895

14

14

36

36

3l
5.2. mellikler

Kiilts6gvet6si

Bodrogkisfaludi Kiiziis 6nkorm6nvzati Hivatal

szen

0z

Feladat
Osszes bev6tel, kiadds

rgnevezis

0t

Visszardritendd tdmogatesok, kdlcsdndk visszatdntlese AH_n beliilr<jl
felhalmozlisi cd[i t6mogat6sok bevdt€lei allamhdztart6son beliilrZl

Ifiadrisok
t,

Mfi

kiidsi

kailts6gvet6s kiaddsai (1.1+...+1.5.)

l.l

Sze4dlyi juttatdsok

1.2.
1.3

Munkaad6kat rerhel6 jdrulikok es szociiilis hozzdiiiruldsi ad6
Dologi kiaddso\

t.4

Ellatottak pdnzbeli juttarAsai

I.5.

Egy€b mijkqdesi cdlu kiadAsok

2.

Felhalmozisi kiiltsdgvetds kiadiisai

2.1

2.2

43 r37 000

11 116

33229 000

(2.

43 214 776
33 229 000

9 026 000

9 026 000

882 000

77 7't6

959

43 137 000

77 716

43 214

7',16

l.+.,,+2.3.)

Beruhdaisok
Felijit6sok

cdlt kiadAsok
,_?.J,:b6l EU-s temogarAsbol megvalosul6 proeramok. Droiektek kiadesa
Egydb fejlesztdsi

2.4

Finanszirozdsi kiaddsok

KTADASOK OSSZESEN: (1.+2.+3.)
eves tervezett l6ts?6m

eldininyzat (f6)

Kdzfoglalkoztatottak l6tszdma (f6)

11

17

6

ll
0
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MAJOROS PETPR. k€pvisel<i javasolja, hogy most t6rjenek vissza

a

polgiirmester

tdj1kozrafjdra, mellyel mind a polg6rmestei, mind a k6pvisel6k egyetdrtenek.
0ru1 annak, hogy a komppal kapJsolatban ietilt u poti*-.ster fr
az Aggteleki Nemzeti park
igazgat6i|val, de nem kellett volna mondani, hogy az-emelds id;igi;.;:V
aztmondta volna,
mdg tov6bbi emelds vdrhato, hogy gondolkodjanak el a komp
berbwetele". d;;l;d;
h;;i
a negy legdrdekeltebbet' az Aggteleki Nemzeti Pbrkot, a hajdrindndsiakat,
az erdogazd.as1got, az
dnkorm6nyzatot 6s egytitt megbeszdlni nem akam6k-e kivenni egytittesen,
mert az onkorminyzat
nem tudja a komp vesztes6gdt finansziro zm, ezdrtern-elds es egyJb
dolog v6rhat6.

AUAU LASZLO polg6rmester szerint lerilhetnek

egytittesen a szolgiitatdst ig6nybev6tel6vel
kapcsolatban, de a nemzeti park igazgat6ja azt is ermondta, hogy
a iatrarcio
fognak ritkelni a Bodrogon, azytdn pedig majd,iltjarnak olaszlislkanal,
vagy Tokajban. Mondta
az igazgat6 fmak, hogy vegyek 6t izemeltetdsre a kompot, de nem tuata
illmi, *frt u
egy intezmenye a Nemzeti Park. A kompra is a B\zf 6s a NGM adja palryuzatr
Z
pi"t,"iu
pillyaznak' Kdt h6nap. van mdg
61en, ami eros. A negysz|z darab szawasmarhiit 6t fogj6k
.az
vinni olaszliszkfun|l is. igy mdg
tcibb vesztesdget fogn"ak termelni. BJJig j6l mrikrid6tt a

til;il;;;
;;
gil;k

kompiizemeltet6s' Meg kell nezni-a_kornyero to*]ot iizemeltet6
kompdijak vannak, tudom6sa szerint Bodrogkisfaludon van a legmagasabb.
KEPES FERDTNAND kdpvisel6 megjeg yzi,hogy

a

t.l;ptii;r;;-;iy.;

polgarmester rir java solta az irakat.

AuAnn L$SzLopolg6rmester elmondj a, azdrtjavasolta az emel6st, mert ki kell gazd1lkodni
a
kompos tilorfijdt, mert 6t sem lehet csak fgy "leakasztani a szogr6l,,. Az nem
lehet, hogy
hdtvdg6n ne tudjon pl. egy magfn programot tervezni, mert kdszenldtben
kell ingyen'illlnii.
Eddig rigy mtik<id,]tt, hogy a kompos leszdmlilzta a viteldijat. Az emelt dupla -kompdijb6l

rendezni tudj6k a tulorirt.

MAJOROS PETER kdpvisel6 vdlemdnye szerint taktikai huzds volt
igazgatoj 6nak kij

eI

entd s e, mi

s

zerint o l as zli s zk6n6l

fo

gnak

6tj

a

nemzeti park

6mi.

ADAU LASZLD polg6rmester elmondja, hogy mfr jamakis iit Olaszl iszkiln,szivesen fogadjrik
ott 5ket.

MAJOR'OS PETEIT k6pvisel6: a KismesterekHdzaniti rendben tataltakmindent. Kdrdezi, vane hasznSlatba vdteli engeddlye az epiletnek, illetve az mikor vdrhat6. Rdkdrdez tovihbl a
garanci6lis munk6kra.

anAnn LASZLO polg6rmesterkozli,hogy meg van ahaszniiatbavdteli engeddly, a garanciiilis
A vizesed6st nem tudtak megszrintetni. A

javit6sok pedig folyamatban vannak.

mozgdskorliltozotti felfest6st mdg nem csinrilt6k meg, a behajtani tilos, valamint a mag6nrit t6bl6t
kitettdk. Az dptilet belak6sa egy kdvetkez6 st6dium lesz. A fapr6s mrir bekenilt. tnkabb majd
6sszel fognak ezzel foslalkozni, amikor kevesebb a kinti munka.

MAJOROS PETER k6pvisel<i szerint Rudolf Istvdnnd onkorminyzati lak6s iigy6vel

kapcsolatban hi6nyoss6g tcirt6nt, amikor nem m6dositottak szerzoddst, amibe bele kellett volna
iiTapotban k6rik vissza a lakhst Amennyiben ez bele keriilt volna a
szetz6desebe, aftfrt lehetne kcitelezni ana,hogy tegye rendbe, nem azrinkorm6nyzatnakkellene
tcibb ezer forintdrt rendbe tenni. Vdlemdnye szerint a fia nem fogja megoldani akikriltozdst.
Az
elmrilt testtileti ril6sen meg is allapitottdk probldma az,hogy abdrteti ierzodes a m6sik lak1sra
szol.

irni, hogy milyen

b5

ALEXA ILONA aljegyzl kdzli, hogy amiben Rudolf Istv6nn6 lakott,
az nem lak6s, ha
m6dosftottiik volna a szerzoddst, akkoi csak azt irhattdk volna
bele, hojy a fehijitas idej6re

k<iltcizik 6t a venddghazbads vissza kellett volna koltriztetni.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint a szeruldest mindenkdppen m6dositani
kellett volna.

AnAwr LASZL} polg6rmester megjegyzi, lehetet volna nem hum6nusan is eljrirni
Rudolf
Istvrinn6 lak6srigydben, m6shol lehet m6r kiraktiik volna. N..r,
rr...tt. volna, ha mddi6ba

kertilnek' oda mar senki nem ment be, fennrillt a feftozes veszdlye. Az
elmrilt egy h6napban 6
sem volt bent a szobSban, de kor6bban is
,,h6nyinger kelt6 volt" a kdrnye zet. A szoci6lis
dtkeztet-6s dd61 is az cinkorminyzat egeszitetts ki, tuimanusan
pr6bdlia[t.".rni a dolgot. A
helyzet megold6dni l6tszik, de igy egyel kevesebben vannak megint
a teleptil6sen.

KovACS LASZLD kdpvisel6 v6lemdnye szerint Rudolfnd fia biztosan nem fogja kitakaritani
a
helyis6get' Kdtdezi,hogy ez esetben ki lesz az aki kitakarftja. Nem
a kozmunkiisokat kellene
bekrildeni oda, mert az felel6ss6g, megbetegedhetnek.
Anann LASZL} polgiirmester elmondja, hogy ezt a hetetmdg megv fujak,

tesz-e ott valamit
Rudolf Istv6n. Kdztilte veie, hogy amire szriksdge van onRan,
el,-hor"asson egy kont6nert 6s
"igv"
teljesen iiritse ki a helyisdget.
Itthon nem l6togatta az ldesanyjdt, d,e amikor kihivt6k a ment6t 6s bekertilt
akdrhazba. oda miir
bement hozzit.

MAJOROS PETER k6pvisel6 a Kisfaludi Kcirkdppel kapcsolatban elmondja, hogy az
elso
sz6m augusztusban_jelent meg' Heptikus a lapnaha megjelendse. Volt amii<or
aiegyestilet
tfimogatdsdval6k jelentettdk meg, volt amikot uL cinkortn fuyzat. El6g durva,
hogy van egy ilyen

lapjuk 6s egy 6vben egy sz6m jelenik meg.

AnAnn LASZLD polg6rmester elmondja, hogy
6vben.

1, vagy 2, de

volt amikor 4 szim

jelent meg egy

MAJOROS PETER kdpviselo szerint el kell dcinteni, hogy az egyesrilet, vagy maga az
linkoqn6nyzat tudja megjelentetni 6s meghattrozni, hogy mily.n iaOt.irootent,-ha h6ro,n

h6naponkdnt, akkor h6rom h6naponk6nt.

AOAwT LASZLD polg6rmester pdldakdnt emliti a szomszld teleprilds Bodrog-parti
Hirek
tijs6gjrit, amit nem osztanak szet a postal6d6ban ingyen, hanem beteizik a postara, boltokba
6s
meg lehet viisrirolni 100 forint6rt. V6lem6nye szerint probiikozzanak meg pinz1rt a'dni.LJgy
6rzi
akkor kell megf elentetni, amikor meg van az aktualitttsa. Lehetne minden h6napban tcozoiAeni
dolgokat leirni, de nincs minden h6napban ilyen t6ma. Az augus ztusi szimtban pt. Bott
Juditdk
irtak a sporft6borr6l ej tdbb olyan dolog keriilt bele, aminek aktualitasa volt. A nyomdai kriltsdge
38.500 forint volt. K6rdezi, hogy mib6l jelentetndk meg havonta, hiszen a fonrishiriny
amennyi. Lehet dcinteni, virtu6lisan ide-oda tenni a peizt, de el6szrir a sz6ml6k uro|, "*"yi
u ik
legyenek kifrzetve, csak ut6na gondolkodhatnak mdsrol. Ett6l fiiggetlemil nem z6rk6zik
el az
rij s6g stiriibb megf elentetdsdtol.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint jelenjen meg ndgy havonta. B6rmennyire szoros is a
koltsdgvet6s, nem lehetetlen kiszoritani.

AnAivt LASZLO polgiirmester: a rende zvenyek nincsenek megfelel6en meghirdetve, feltciltik
az intemetre, de nem mindenki olvassa. Lehetne a kdrkdpben ti$ekoztatni azol<rol a lakoss6got,
pl. csak 150 pdldrinyban kinyomtattatni,tenni a post6ra, az orvosi rendel6be 6s 6rulni.

de

5H

KEPES nnnorNAND k6pvisel6 v6lemdnye szerint, ha h6romszor egy dvben
megjelenik a
k6rk6p, annyit fel6ldozhatnak. Az <inko rminyzat nem sok cikket foglal
el benne, inktbb az
egyestilet, Bott Judit6k es az itt lak6k cikkei, akik tesznek valamit
i teleptilOsen. Meg kell
szponzor ftlni a megj elentet6st.

ADAU LASZLD polgilrmester elmondja, volt amikor havonta jelent
fenym6soltilk , de 2-300 pdldrinyban nem volt egyszerii.

meg azrijs6g, akkor m6g

KEPES FERDINAND k6pvisel6 tudom6sa szerint mindenki elolvassa a faluban
az ujsdgot,
vannak id6sebbek, akiknek nincs internete, r6juk is kell gondolni.

A?A-Y LASZLO polg6rmester elmondja, volt, aki azaugusztus 20-i rcndezv6nyr6l sem tudott,
ez

jdile

azintemetr6l, pedig benne volt-azrijs6gban.

KOVACS LASZLD k6pvisel6 kdrd,ezi, ki szerveile a retr6 partit,ki
volt benne azujsdgban.

AnAnn LASZLO polg6rmester
szewezte.

611

mcigritte, mert az nem

v6lasz6ban elmondja, hogy term6szetes

az onkormfinyzat

MAJOROS PETER k6pvisel6 remdli, hogy a talajmarot, nem <isszel, hanem majd tavasszal
akarj6k kipr6b6lni.

AOAM LAS'ZLO polg6rmester elmondja, hogy laikus, nem 6rt amezogazd.asiryhoz.Koszdni
segftsdget, majd 6sszelhasznaljdk, fgy is lesz 6szi-sz6nt6s.

ALEXA ILONA aljegyz| k6ri a kdpviselSket, ha mdr
legyen a Kisfaludi Korkdp megjelendse.

MAJoRos PETER

szoba

a

keriilt, dcintsenek arr6l, hogyan

kdpvisel6 javasolja, hogy legyen n6gy havonkdnt.

ADAU LASZLO

polgdrmester szerint jeles iinnepek elott jelenjen meg az ttjs6g, rigy mint
mdrcius 15, a biicsrii forgatag el6tt, 6sszel a sz6pkoruak napja 6s kardcsony el6tt egy, 6s ez igy
mdr negy.

KEPES FERDINAND kdpviselo javasolja, hogy az utols6 oldalon jelenjenek meg

idripontok, mikor iesznek rendezvdnyek.

MAJOROS PETER k6pvisel6 egyet6rt az el6tte sz6loval, mert igy
me gj

eI

en6 s ei

g tartalmaznh azokat az e s emdnyeket, amel yek v6rhat6 ak

a k<jvetkez6

az

lap

AOAtvt LASZLO polgiirmester javasolja, hogy akkor n6gy havonta hiirom rijs6g jelenjen meg
egy 6vben, 6prilis, augusztus ds december h6napokban.
Erc 5l szav azdsr a te szi f eI

B o dro

az alabbi hatir o zatr i avas I atot

:

gkisfalud Kdzs d g Onkormdnyzat a Kdpvis el ci -tes tt il e t,lnek
/2016. (f4II. 22.) hatdrozati iavaslata

Tdrg,t : Kisfaludi Kdr kdp me gj elends e

Bodrogkisfalud Kdz{g Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testiilete ilgy hatdroz, hogy a
Bodrogkisfaludi Kr)rkdp eg/ dvben hdrom alkalommal, dprilis, iugusztus ds december
h6napokb an j elenj en me g.

5b

A kiadvdny utolsd oldaldn meg kell ielentetni a kavetkezd lapszdmig vdrhat;
rendemdnyeket.
Hatdridri: azonnal ds folyamatos
FelelSs: polgdrmester

A K6pvisel6-testtilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazfuson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal' tart1zkodds 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hit1rozati javasla
tot 6s az
alfbbi hat6r ozatot hozzaz
Bodrogkisfalud Kiizsdg Onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
53/2016. (YIIL 22.l hatilrozata
T 6rgy :

Kisfaludi Krirkdp megj elendse

Bodrogkisfalud
Onkormiin yz-attnak K6pviselci-testtilete rigy hatitroz, hogy a
5:r,r9g egy
Bodrogkisfaludi Kdrkdp
6vben h6rom alkaiommal, dprilis, ailusaus ds december

h6napokban j elenj en meg.

A kiadv6ny utols6 oldalSn meg kell jelentetni

a krjvetkez6

lapsz6mig vfrhat6 rendezv6nyeket.

Hatr{ridd : azowral 6s folyamatos
Felel6s: polg6rmester

AoAfvf LASZLO polg6rmester javasolja, hogy hatfuozatilag dontsenek a vihark6r okozta Vis
Maior pSlyazat benyrijt6srir6l a k6t 6rkot illet6en, melyhezkeri a kdpviselokhozzitszolfusilt.

ALEXA ILONA aljegyz6 tiqekoztatja

a k6pvisel6ket, hogy ap|,lyinatnak 10 yo-os azcinereje 6s
azaz lnkotmdnyzat nem nyrijthatbe p\lyazatot, amelyik ad6ssigrendezds alatt dll.

AnAivt LASZLO

polg6rmester elmondja, hogy

a

szakertl,

m+ghatitrazza"

Egydb hozzdszolfts nem 16v6n az alilbbihattnozatijavaslatot teszi

aki a k6r pontos osszeg6t

fel

szavazfusra.

B odr o gki sfalud Ka zs d g

Onkormdnyzata Kdpvis el ci -testt)l et,6nek
/2016. (WII. 22.) hatdrozati javaslata

A Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviself-testtilete tildsdn tigy hatdrozott, hogt
vis maior tdmogatds c{men pdlydzatot nydtjt be a Belilgyminisztdriumhoz.

a

A kdresemdny megnevezdse:
tul aj dondt vfzelv

eze

2016. jtilius 26. napi felhdszakadas kdvetkeztdben ,nkormdnyzati
td r endszer kdr o s o dds a

helye Bodrogkisfalud kozsdg beltertilete, Klapka, ds J6zsef Attila utakat drint7 vfzelvezet7 drkok,
192/1, 434 helyrajzi szdmokon).

A kdr e s emdny forr

ds

6 ssz

et dt el e :

J\D

Megnevezds

forrds (biztos{tdsi
ndlkill)
Saj dt

2016. dv
6s sze g

%

2.999.998

Ft

Biztosltd kirtdr{tdse

0Ft

Egltdb

0Ft

forrds

10

Vis maior tdmogatdsi igdny

26.999.980

Ft

90

Forrdsok Asszesen

29.999.978 Ft

t00

A

karok helyredll{tdsdnak (koltsdgvetds alapjdn) tervezett \sszk\ltsdge 29.999.978.- Ft,
melynek fedezetdt az onkormdnvzat nem tudja / rdszben tudja (meglfeleld rdsz
aldhtizond|)
biztosftani.

A testtilet nyilatkozik aru61, hog,, a kdresemdnnyel drintett vagltonelem a tulajdondt kdpezi.

'

A kdrosodott dpillet(ek) az onkormdnyzat aldbbi kAtelez6
feladatdnak etldtdsdt szolgdlja(dk).
dpillet (ndv, hrsz)

katelezS

dpillet (ndv, hrsz)

k)telezd feladat

dpiilet (ndv, hrsz)

katelezd feladat

' A bekovetkezett kdresemdnnyel

feladat

kapcsolatban az )nkormdnyzat biztosftdssal rendelkezik

nem rendelkezikx (a megfelel6 rdsz aldhilzand6)

Biztoslt1 Tdr s as dg

/

me gnev e zd s e

Biztositdsi szerz6dds szdma

'

Az adott kdresemdnyre biztositdsi asszeget; igdnyelt

/

nem igdn)telt (a megfelel6

rdsz

aldhilzand6.

*A

kdpviseki testt'ilet tandcs hatdroz arr6l, hogy a kdrosodott ingatlanra drtdkkyvetd
hatdrozatlan iddtartamil biztos{tdst kdt, ds vdtlatia annqk 4 dven kereszttili
fenntartdsdt, valamint
a,llmo.gatds elszdmoldsdnak benydtjtdsakor igazolja a biztositdsi szerzddds megkatdsdt a Magtar
Allamkincstdr tert iletileg iIIetdkes lgazgat6sdga fel6.

' Vdllalja a
s z emp

'

kdrosodott ingatlannak

ontj air a

te

o

kahsdghatdkonysdg

ds a

megval\s{thatdsdg

kint e tt e I t Ar t d n6 he lyr e dl I itds dt.

Az onkormdnyzat mds - a tulajdondban tdvd - vagyontdrggyal afeladatdt el tudja latni / nem
tudja elldtni (a megfelelS rdsz aldhilzand|). nem relevdns

^J
5t

' A

a

a

testiilet
sajdt forrds \sszegdt
2016 6vi kr;ttsdgvet,sdrfll sz6l62/2016.
(III.2.)dnkormdnyzati rendelet Koltsdwetdsi Rendeletdben/ Hatdrozatdban
biztosftia.

A testilletfelhatalmazza

a

polgarmestert

Hatdridf: 2016. szeptember

a

pdlydzat benyiljtdsdra.

9.

Felel6s: polgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, tart6zkodds 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hatfrozati javaslatot 6s az
alrlbbi hatfr ozalot hozzaz
Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormin yzataK6pvisel6-testtilet6nek
54 /2016. Nlll. 22.\ hatirozata

A Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete rildsdn rigy hat6rozotr,hogy
vis maior t6mogatfs cimen piiydzatotnyrijt be a Beliigyminisztdriumhoz.

a

A kdresem6ny megnevez6se: 2016.jrilius 26. napifelh6szakad6s kcivetke zteben cjnkorm6nyzati
tulaj donri v izelv ezetb rendszer k6rosod6sa

helye Bodrogkisfalud kcizs6g beltertlete, Klapka, 6s J6zsef Attila utakat 6rint6 vizelvezeto
6rkok, l92l I, 43 4 helyrajzi szftmokon).
A kriresem6ny forrrisiisszet6tele:

lV{egnevez6s

Saj6t fonds (biztosit6si dsszeg
n6lktil)

2816.6v

7tt

2.999.998Ft

Biztosit6 k6rt6ritdse

0Fr

Egy6b fon6s

0Ft

10

Vis maior trimogatrisi ig6ny

26.999.980 Ft

90

Forriisok cisszesen

29.999.978Ft

100

A krirok helyre|llitds6nak (kolts6gvetds alapj6n) tervezett osszkriltsdge 29.999.978.- Ft,
melynek fedezetet az onkormtnyzat nem tudja / rdszben tudja (megfelel6 rdsz alhh6zand6)
biztositani.
A testi.ilet nyilatkozik an61, hogy

a k6resemdnnyel drintett vagyonelem a

tulajdon6t kepezi.

A k6rosodott 6piilet(ek) az dnkorminyzat al6bbi kotelezo feladat6nak ellifiilsiltszolg6lja(6k).

g

dpiilet (n6v, hrsz)

kdtelez6 feladat

6ptilet (n6v, hrsz)

k<itelez6 feladat

dptilet (n6v, hrsz)

kotelez6 feladat

o d bekdvetkezett

k6resem6nnyel kapcsolatban az Onkormanyzat biztositiissal rendelkezik
nem rendelkezik* (a megfelel6 rdsz alilhuzando)

/

Biztosit6 T6rsas6g megnevezdse
Biztosit6si szerz6d6s sz6ma

' Az adott kiiresem6nyre

biztosft6si cisszeget: igdnyelt

aldthuzando.

/

nem igdnyelt (a megfeiel6

rCSZ

*A k6pvisel6 testrilet

tan5cs hatdroz arr61, hogy a k6rosodott ingatlanra 6rtdkk6vet6hat1rozatlan
id6tartamri biztosit6st kdt, 6s villlalja annak + eu.tr kereszttili fenntartds6t, valamint a tdmogat6s
elsz6mol6s6nak benyrijt6sakor igazolja a biztositfusi szerzodds megk6t6s6t a Magyar
Allamkincstar teriiletileg i[etekes Igazgat6silga fel6.

' Yilllalja a

k6rosodott ingatlannak

a

krilts6ghatdkonys6g

szempontj aira tekintettel tortdn6 helyredllit6sdt.

6s a

megval6sithat6s6g

Az cinkormhnyzat rnds - a tulajdon5ban l6v6 - vagyontirggyal afeladaffrtel tudja l6tni / nem

tudja elldtni (a megfelelS r€sz alith:iuzando). nem releviins

r d

testtilet a sajat fon6s <isszegdt a 2016 6vi krilts6gvet6s6r6l sz6l62l20l6.
(Ill.2.)onkotmdnyzati rendelet Kolts6gvet6si Rendelet6ben/ Hatfnozatihan biztositia.

A testrilet felhatalmazza a polgfrmestert
Hatdrid6: 2016. szeptember

a

ptiyLzat benyrijt6sdra.

9.

Fele16s: polg6rmester

4. napirend

A negyedik napirendi pont keretdben az alpolg6rme ster vSlasztds6ra keriil sor.

\q

\vv

AlAnn LASZL}

polg6rmester elmondja,_hogy a20l6.jrinius 22-ent6rt6nt bir6s6gi
ttugyalbson
elmansztaltitk az <)nkorm6nyzatot, miv.el uion napig nem v6lasztottak
alpolg6rmestert. Az
itdletben kciteleztdk Bodrogkisfalud Onkormdny;uiat, hogy 60 napon
beltil v6lasszon
alpolg6rmestert. Ha nem sikertil, akkor jelzik art'a Korm6nyhivatal fel6
6s tcirvdnyes keretek
krizdtt fog valami tcirt6nni.
Megk6rdJzi Balogh S6ndor k6pvisel6t vdllalja-e az alpolgdrmester jelciltdst.

Miutan Balogh S6ndor k6pvisel6 vfullaljaa jel6l6st ujfent 6t javasolja alpolg6rmesternek.

BALOGH sANnon kdpvisel6 bejelenti szemdlyes

drinrettsdgdt.

A

K6pvisel6-testiile t hatitrozat-hozatal n6lkiil, egyhangrilag Balogh Sr{ndor
k6pvisel6
szem6lyes 6rintetts6g6nek bejelent6s6t tudomrisul o*sli Ct a szivazlrsn[l
nem zrflrja

ki.

rnprs FERDINAND kdpvisel5 megiegyzi, Balogh S6ndor

kcizmeghall gat6son, ho gy nem akar alpo I gar-"rt., lenni.

KovAcs LASZL}
ADAU LASZLO

kdpviselo kijelentette

a

kdpviselo csatlakozik az elotte sz6lohoz.

polg6rmester kdzli, hogy

kdpvisel6 elfogadott.

ALEXA ILONA aljegyzl ismerteti a

o

megtette a jelcildsdt, melyet Balogh S6ndor

szavazds menet6t, elkdsziti,

lapokat.

majd kiosztj a a

szavaz6

A titkos szavazdsr6l kiildn jegyz6k<inyv k6szi.il.

A titkos

szavazds lebonyolitdsrit kcjvetSen

MAJOROS PETER k6pvisel6, az igyrendi bizotts6g
elndke tajdkoztatjaa k6pvisei6ket a titkos szavazfx eredmdnydr6l, melyrol keszUli jegyz6konyv i
j egyzdkrinyv melldkl etet kepezi.

Ennek megfelel6en Balogh Sfndor alpolgrirmester jeliil t
szavazatot kapott, igy megvdlasztisa nem tiirtdnt meg.

2

igen szavazatot 6s 3 nem

Bejelent6sek, javaslatok:

ID. KEPES FERDINAND

bodrogkisfaludi lakos sz6t kapva megtregyzi, hogy a
6s m6gis volt, akit m6shol Lltott

kdzfoglalkoztatottak koziil vannak akik t6pp6nzen vannak
dolgozni.

ADAU LASZLO

polg6rmester elmondja, hogy nem birillhatjdk fel:d,l
ellen6rzdsre nincs lehet6sds.

az orvos

drint6sdt,

Ismerteti a ZHK Kft-t6l jdtt levelet, mely szerint feladatell6t6suk sor6n tapasztaltttk, hogy a
szemdtgytijt6 eddnyek megkozelitdse neh6zkes a f6k, bokrok tilbwjdnzdsa, valamint a iel6g6
vezet6kek miatt. Ttibb izben a kezeletlen ncivdnyzet feliileti sdriildst okozott a szemetszftllito
j6rmrivekben. Az egyedileg is jelent5s drtdket kdpviselo rij szilllitojdrmuvek kapcsfin a
gdpj6rmtivek 6llag6nak megovdsa miatt - nem v6llalhat6 azon telepiil6srdszekre gepj6rmrivet

l,(O

tdrtdn6 behajtds 6s oman a hullad6k begyrijl6se, mely a ndvenyzet
kezeletlen volta, elhanyagolt
.l,etf9se miatt anyagi kdrt okoz agdpjfrmrivekben, Ez'rtkdrik, hogy a Temet6 elotti
kozteriilet, a
Sallai LLt 12., a Kossuth rit bal oldala, D6zsa Gy u. 7., Vasrit
rit vdgig,
Ady
telepr6l
"vJzeteketer6sftsdk nyil6
zsitkutca, Klapka rit vdgig a hulladdkbegyrijt6 j6rai ritvonal6n,
a
lel6g6
meg
legk6s6bb a leveltik kezhez vdtel6tol - szimiiott 8 napon beliil.
Az utvonatakat foko zottan

ellen6rzik

6s amelyik ritvonalon nem biztositott a gdpjrlrmiivek s6rtil6smentes
el6rehalad6sa,
azon tertiletekr6l rij g6pj6rmtiveikkel az 6llagmeg6v6s'i, ut anyagi
f.ar .ff.etiirdse 6rdek6ben a
b e gnij tdst az akadaly mente s to v6b bhal ad6s
bLto sitas ai g fe I ftig g e sziik.
KEPES TERDTNAND kdpvisel6 megjeg

yzi,

emiattnem sz6lhat nak azingatlan tulajdonosai.

AoAnn LASZLO polg5rmest er az6rt is t6j6kozt atta enol a kdpvisel6ket, tudjanak
r6la, ha
megk6rdezik a lakosok, nem az onkormdnyzat az aki fel akarja ttyi*i
a f/&iat. Ezek aj6rmrivek
tobb tizmilli6t kdpviselnek, ezdrt jogos is a kdr6s. Annyit megpr6b6l a ZHK
igazgat6j6val
egye*etni, hogy ne vegydk komolyan a nyolc napot.

+

benyfjtott pilyazatofu6l egyenl6re

hir erteni inform6ci6 nem igazfn van, se a

kdzmrivelSddsir6l, azIKSZT-r61, a templomfehijitdsr6l, a sportrdl, vagy az6v-od6r6l.
A Pet6fi rit 6s a hivatal fehijitdsdra benyrijtott palydzattalkapcsolatbaii elmondja, hogy
Szerencs
ds Tokaj tdrs6g6ben nem nyert senki ezen ap6ly6zaton,ha igaz ahir.
Figyelik tovdbbra is, ha irnak ki ptiydzatot,term6szetesen mindenben rdszt vesznek.

Az ijsdg, a TV, a mddia 6lland6an azzal foglalkozik, milyen problemdt jelent a csal6dokniil a
gyermekek beiskol6z6sa' Arra a kdvetkeztetdsre jutott, hogy ha a testrilet j6l
is
l6tja, adjanak
valamilyen drtdkii beiskol?zdsi seg6lyt. Ezkb. 60 fo altal6n* er kozepiskolds 1anu16t jelentene,
valamint az 6vod6sokat' Ugy gondolja, hogy mivel eljdrnak u gyrr"k.k azok, illetve
azok
gziilei kapj6k meg a tdmogatdst akiknek itt van az 6llind6 tatOfretytit<, 6letvitelszenien itt is
laknak 6s gyermekeik a tokaji, bodrogkeresztfri, tarcali ds szerencsi 6ltal6nos iskol6kba,
valamint 6vod6kba jarnak, termdszetesen a bodrogkisfaludi 6vod6n tril. Vdlemdnye szerini
kapjanak egysdgesen otezer forintot gyerekenk6nt a sitil6k.

-

BALOGH SannOn kdpvisel6 szerint a koz6piskolfusokhozzanak iskolal6togatasi igazolast.

ALEXA ILONA

aljegyz(5 javasolja, a Szerencs, Bodrogkeresztir, Tokaj, Tarcal mellett a
hatilrozatbafrjdk bele a saj6tos nevel6st ig6nyl6 gyermekekel is, akik speci6lis iskol6ba m6shov6
jdmak. Lehetnek olyanok is, akik 16 6ves korrg az 6ltal6nos iskol6t nem
fejezik be, sz6mukra pl.
S6toralj arij helyben biztositj 6k a nyolc osztiiy elv egzeset.

A Kdpvisel6k egyetdrtenek a javaslattal igy ADAIU LASZLO polg6rmest er az al1bbihatfuozati
javaslatot teszi fel szavazhsra.

Bo

dr o gki sfolud Kaz s d g

onkormdnyzata Kdpvis e I cj iesttir etdnek
/2016. ([/III. 22.) hatdrozati javaslata

Tdr,gy. Beiskoldzdsi tdmo gatds nyujtdsa

Bodrogkisfalud Kazsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselT-testt)lete tigy hatdroz, hogy a telept)ldsen
dllandd lakfhellyel rendelkezd 6s Lletvitelszer{len a teleptildsin takd 6voddi, dltalinos- 6s
kdzdpiskoldba jdrd g,,ermekek szt)leit egyszeri beiskotdzdii tdmogatdsban rdszesiti a szocidlis
iuttatdsokrendszerdrdl rendelkezf 4/2015. (lL26.) lnkormdnyzati iendeletl5. S-a alapjdn.

A beiskoldzdsi tdmogatds osszege

5.

000. -Ft1/6.

ht

A

tdmogatdsban yo( a1 ivodds, dltaldnos iskolds gyermekek rdszest)lhetnek,
akik
Bodrogkisfaludon, Bodrogkeresztilrban, Szerencsen, Tarciion, Tokajban jdrnak
6voddba,
i
dltaldnos iskoldba, illetdleg sajatos neveldstik miatt specidtis iskoldba jdinak.

A

kozdpiskolds gyermekek iskolaldtogatdsi igazoldsdt
csatolni.

o tdmogatds kifizetdse el6tt be kel

HatdridS: azonnal
Felel1s: polgdrmester

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 kdpvisel6 vett rilszt 6s 5 igen
szavazattal, tartSzkodis 6s ellenszavazat ndlkiil elfogadja a hatflrozati javaslatot 6s
az
alrib bi hatfr ozatot hozza:
Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormfn yzata K6pvisel6-testtilet6nek
55 /2016. (YIlt. 22.\ hatilr ozata
T 6rgy : Beiskol6z6si t6mo gatds nyrijt6sa

Bodrogkisfalud K0zsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testtilete igy hat6roz, hogy a telepiildsen
6lland6 lak6hellyel rendelkez6 6s dletvitelszeriien a telepril6s* tut O 6vod6i, 6ltal6nos- 6s
kdz6piskolzha jar6 gyermekek sztileit egyszerl beiskolaz6Ji t6mogat6sban rdszesiti a szoci6lis
juttatrlsok rendszer6r6l rendelkez6 412015. (1I.26.) cinkorm6nyzatirindeletl5. g-a
alapjdn.

A beiskol6 zi.si tftmo gatiis o s sze ge 5

.

0 0 0. -

Ft/fo.

A

t6mogat6sban azok az 6vodils, 6ltal6nos iskol6s gyermekek r6szesiilhetnek, akik
Bodrogkisfaludon, Bodrogkeresztirban, Szerencsen, Tarcalon, Tokajban jimak 6voddba,
6ltal6nos iskoliiba, illet6leg saj6tos neveldsiik miatt speci6lis iskokib a jxnak.

A kozdpiskol6s

gyermekek iskolal6togatdsi igazolilsat

csatolni.

a

t6mogatSs kifizetdse elott be kell

Hatfrid6: azonnal
Felel6s: polgdrmester

ALEXA ILONA aljegyz\ tftjekoztatja a k6pviseloket, hogy Horvdth Zsolt autojihan -

it

bejelent6se szerint - a kozmunk6sok miatt keletkezett k6r a Kossuth utcdn. Le1llt az
sz6l6re,
kdzben a kcjzmunk6sok ott dolgoztak ds a furikot r:6toltfl< az autojdra, igy kdra keletkezett, a
i<jkh5rit6 megrepedt.

AOAwI LASZLO polg6rmest er kozli, bizonyitani nem tudj6k, hogy igaz, vagy nem igaz a
bejelent6s. Volt mrir egy hasonl6 eset. Kdrte az aut6 tulajdonosdt kerd,ezze meg mennyidrt
hegeszten6k meg azt az egy repeddst, ami a k6resemdnyb6l szirrnazott. Hetezer forintdrt
hegesztendk meg. Kerdezi a k6pvisel6k v6lemdny6t.

MAJoRos PETER kdpvisel6 k&dezi,rogron dszlelte-e akLrta bejelent6.

w
AoAwt LASZL} polg6rmester elmondja, hogy Horv6th zsolt elhagyta a helys zint
esrcigtcin
bejdtt a hivatalba. Nem hagyta ott a kocsit.
MAJOROS PETER kdpvisel6 kdrdezi,a kdzmunk6s elismerte-e, hogy kdrt
okozott.

ALEXA ILONA aljegyzo..elmondja, hogy

Krist 6f zoltinds Totok Lhszt6kcizfoglalko ztatottak
elmondasa alapjfun nemteljesen rigy tortdnt az eset,mint ahogy arr6l
Horv6th
Ismerteti az erc6l sz6l6 feljegyzest.

t;;i6i;il;;:

BALOGH SANOOn k6pvisel6 ismerve az esetet

nem javaso l1a akfrteritds megit6l6s6t.

AnAy

LASZLO polg6rmester szavazdsra teszi fel ki drt egyet azzal,hogy k6rt6ritdst fizessen
az onkormSnyzat Horv6th Zsolt pdter reszere.

Mivel a k6pvisel6k egyhangrilag rigy foglalnak fiI6st, hogy ne fizessenek kfrteritest a

bejelent6nek, ezdrt a polgiirmester az al6bbi hatdrozatijavaslatot teszi

B o dr o gkisfalud Koz s d g

/2016.

fel

szavazfusra.

Onkormdnyzat a Kdpvis efui -te stt)letdnek

AIII.

22.) hatdrozati javaslata

Tdrglt: Horvdth Zsolt Pdter Bodrogkisfalud, Kossuth

ilt

83. szdm

alatti lakos kirtdr{tdsi tigye

Bodrogkisfalud Kazsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselT-testl)lete t)gy hatdroz, hogt Horvdth
Zsolr
Pdter Bodrogkisfalud, Kossuth ilt 83. szdm alatti lakos kdrtdritdsi kdrelmdt - metyet az
aut1jdt rlrt
sdrillds miatt nyiljtott be - nem tartia megalapozottnak, tekintettel arre, miszerini't nem dllapithat6
meg egtdrtelmd[en, hogy az aut6n keletkezett sdri)lilst a kozfoglatkoztatottak okoztdk.

Hatdrid6: azonnal
FelelSs: polgdrmester

A K6pviseld-testiilet jelenl6vd 5 tagSa kiiziil, a szavzzitson 5 f6 t<6pvisel6 vett rdszt €s 5 igen
szavazattal, tartilzkodds 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hatilrozati javaslatot 6s az
aldbbi hathr ozatot hozza:

Bodrogkisfalud Ktizs6g Onkormdn yzataK6pvisel6-testiilet6nek
56 12016. (YIII. 22.\ hathr ozata
Trirgy: Horv6th Zsolt Pdter Bodrogkisfalud, Kossuth

ft

83. szdm alatti lakos krlrtdrit6si iigye

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm6nyzatinakK6pvisel6-testrilete igy hatdroz,hogy Horv6th Zsolt
P6ter Bodrogkisfalud, Kossuth ft 83, szftm alatti lakos k6rt6rft6si kdrelm6t - mely et az autoj1t
ert
s6rtil6s miatt nyfjtott be - nem lartja megalapozottnak tekintettel ana, miszerint nem 6llaprthat6
meg egydrtelmtien, hogy az aut6n keletkezett sdriildst akozfoglalkoztatottak okoztftk.

Hatdridd: azonnal
Felel6s: polg6rmester

qb

AnAnn LASZLD polgdrmester kdri, akinek van bejelentdse, javaslat a aztegye
meg.
MAJOROS PETER kdpvisel6 azirtntdrdekl6dik, hogy

a ker6kp6rok megdrkeztek-e miir.

ADAwI LASZLD polg6rmest er v6lasz.6ban elmondja, hogy a ker6kp6rok
megerk eztekde m6g
nem dcintcittdk el, mire fogiak haszn6lni. Megfelel6 lenne dtelsz
illlitdira,mert o-lyan akialakitdsi,
hogy a kosar6ba bele tudjfk rakni az 6teleseket. A kerdkp6rok k6nyelmesek, j6
masszivak. Az
igy val6szinti ebddet fognak szSllitania m6sikra.javaslatokat k6r.
lgYikkel
nt6r program keret6ben ha kellett, ha nem, megkaptak a kerdkp6rokat
ds az els6k
P.1.i:.i9j",.
kcizritt hoztfk azt el.

y

MAJOROS PETER k6pvisel6 javaslata szerint a mez6gazdas6gi startmunka
programba kell
bevonni a kerdkpdrt.

Au,tnn L,ASZLO polg6rmester egyetdrt a javaslattal, a

venni.

betakar it6sn6l hasznttt fogj6k tudni

MAJOROS PETER k6pvisel6 megtregyzi,hogy a kerdkpdrok haszndlatdval aketkocsinak
az
igdnybev6teldt cs<ikkenteni tudjak. Kcizsdgen be1fu megfetet petaau
rr.rrrarrrot at hozni, vinni.
K6rdezi, hogyan 5ll a kompn6l a kamera felszereldse, illetve az internetes honlap
k6rd6se. Az
el6z6 testtileti rildsen is r6k6rdezett mAr, melyre valaszkdnt elhangzott, hogy
a h;;i"p kJ;;r,O""f
6s rendszergazddval felvette a kapcsolatot. Tcjrtdnt-e el6reldpdr
sz1mithatnak
"r-,igy6.n,"*ito.tu
a jegyzbkonyvek feltcilt6sdre, esetleg irjabb hatfrozatothozianaknataria1megad6s6val.

AnAnn LASZLO polg6rmester villaszftban elmondj a, arendszergazdfrt az elmulthdten is hirt4
mivel a levelez6rendszerrel is probl6mdk meniltek f"t. A kompn6'i a kamera felszerel6sre
kenilt,
miikcjd6 k6pes, akkumuldtorr6l megy. igdretet kapott ana, hogy a jegyzlkonyvek is
felt<ilt6sre
kertilnek.

ALEXA ILONA aljegyzS kcizli, tiibb hete pendrive-n

od,aadta a feltciltendo jegyz6k1nyveket,
melyek miut6n nem kertiltek feltoltdsre, felhfr,ta a rendszergazd,6t, aki igerte,itogy kerr"n
lesz.
Maga a weblapkeszitl felrakott egyet, de azt sem lehet megnyitni. regnagyotb terjedelmiit
krildte ei neki, de letdlteni akkor sem sikeriilt.

MAJOROS PETER kdpviselo: a rendszerg azddnak 6tal6nfi frzetnek, midrt nem lehet r6birni,

hogy tciltse m6r fel

a

jegyz6kctnyveket.

ADAU LASZLO polgdrmester megjegyzi,
mitr ho zott hatftr o zatot.

MAJOROS PETER kdpviselo kdrd,ezi,hogy

mfn tcibbszrir kdrtdk a feltcilt6st, melyr6l a testi.ilet

a

kompn6l h6ny szettes kamer6t szereltek fel.

AnAna LASZLO polg6rmester viiaszdban elmondja, hogy egy darab kamera felszereldse
ezer forintvolt,htfihalesz kifrds ez iigyben 6s bovithetik.

150

ALEXA ILONA aljegyzT kozli, hogy minden nap hivja majd a feltciltdssel kapcsolatban
rendszergazdirt.

a

AOAnn LASZLO polg6rmester tdjekoztatja atestiiletet, hogy a weblaposok rij arculatri honlapot
k6szitenek 6s az irint drdekl6dtek, hogy testi.ilet tagsai adjik-e arcukat ahhoL, hogy
fenyk6p is
kertiljcin fel r6luk a honlapra, nemcsak a neviik.

t4i'1

rcpns

FERDTNAND k6pvisel6 vdlem6nye szerint nincs szi.iksdg a k6pek felt6lt6s6re,
ink6bb

maga a honlap legyen

j6.

MAJOROS PETER k6pvisel6 egyet6rt az el6tte sz6l6val. Az irintdrdekl6dik, hogy a
R6k6czi
kis hid mikor kdsziil el.

fti

AnAivl LASZLO polg6rmester vllaszihan

elmondj,a, hogy 200 ezerforint lesz a hid,6ra. A
faanyag - ami tcibb mint egy kdbmdter - 6s annak
-"g-.tnk,il6sa kb. ennyibe keriil. Godzsak
Zoltdn vfillalkozo asztalosa kdszitette volna el, de egy id6re ott hagyta a tt1iepet.
Vegtif H1;;;;
Tibor megndzte a helyszint, megmondta milyen alapot kell kdszitini u nianA., 6s rJmdhet6leg
szeptemberben hely6re is kenil.

MAJOROS PETER kdpvisel6 kdrdezi, midrt nem
kdszittett6k el a hidat.

a

helyben lak6 Fincziczki Istvannak

AnAnn L$SzL}oolgiirmester krtzli, korribban arr6l volt sz6, hogy 6 fogja kdsziteni, de amikor
megkeres6sre keriilt, kdrte keressenek m6st, mert 6 csak tavaszii tudn{azt felvailahi.
Sajnos
igy jdrtak, hogy a tizep asztalosa sem tudta idoben elkdsziteni.
MAJOROS PETER k6pvisel6 tdjekoztatla a jelenl6v6ket, hogy mindk6t p6ly6zat bejdr6s6n
r6szt vett. Minden rendben van a kdt p6lydzatn6l. A kifr6st6l higgetlentil - a birilld bizo|tsLg
szeptemberben fog megalakulni, leghamarabb 6vvdg6n lesz eredm6riy. Amikor a volt a 6voda
6piilet6t neztek meg, 6 erezte kellemetlenil magdt, amikor bementet. Rettenetesen sz6gyellte
magdt az a "kupletitj", ami ott van, pfujdtritkitja.K&dezi, midrt nem lehet rendet teremteni.
Ott
halmoztak fel minden dolgot. Ami nem hasznillhato, mi6rt nem adjak oda valakinek, vagy pl. a
vasakat mi6rt nem viszik el MEH-be. Ha a haszndltdolgok legal6bb rendben lenn6nek, *Trt epp
n6zne ki' Amikor az esds id6ben a kdzmunk6sok bent vannak, nem tudja elkdpzelni, midft n;m

tesznek ott rendet.

anAiVt LASZLO polgdrmester megkciszoni, hogy sz6lt a k6pvisel<i ur, tiszthban van a
helyzettel, rendbe fogiek tenni az dpiiletet. Mindent dolgot odatettek, ami mdg valamire

haszn6lhat6 lesz. Megism6tli, hogy rendet fognak rakni de pl. azt sem tudja, aparkefamit6l

j6tt

fbl.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megtregyzi, hogy a felpirposodott parkett6t fel kell szedni ds el
kell dgetni.
AOAVT LASZLO polg6rmester nem tudja, hogybeazds, vagy cs6tcir6s miatt j6tt-e fel a parketta.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kozIi,'trgyanez vonatkozik az un. micsurin kertre is. Ott is van
cser6pdarabt6l kezdve minden. Nem 6rti, mi6rt nincsenek sorba rckva a g6pek, hogy rigy
tdzzenek ki, mint egy gdpparkban. Sz6gyellte mag6t amiatt, amit ott lttott. Voli oiyan 6.ty, utiit
nem tudtak meg sem krizeliteni, rigy be volt pakolvaaz eg6sz.

ADAU LASZLO polg6rmester igdretet

tesz, hogy rendet fognak rakni, a vasakat cisszeszedik 6s

elviszik.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 megjegyzi,hogy van agyakorl6 kertben is egy j6 piir vas.

ADAU LASZLO polg6rmester megemlfti, van pl. kdt ajto, azokat is ott tdroljik, m6g lehet
szriksdg leszra, miir

volt rdpelda.

MAJOROS PETER k6pviselS szerint nem biztos, hogy dvekig t6rolni kell azokat.

qr
KEPES nnrufNAND k6pvisel6 megjegyzi, megnem igy.
AOAiVt LASZLO polg6rmest er igazatad a k6pvisel6knek.

KOVACS LASZL} kdpvisel6 szeretnd, ha idejcinne kcizdjiik
hiszen olyan dolgokr6l van sz6, arnelyekben 6 kdzponti szerepl6.

a hallgat6s6gb6l Nagy Bdla,

AOAnn LASZLO polg6rmester kcizli, lesz egy tapkoztatoja. Fel fogi6k k6rni 6t is, hogy
a
kozfoglalkoztatottalc6l, illetve dsszess6gdban ; munk6jarol besitimoljon. A k6r6snek
megfelel6en rendet fognak rakni a h6ts6 udvarban is. Sajnos a zHK-banuglron drLgakivinni
a
lomokat.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 szerint tiszta vizet kell dnteni a poh6rba. Nagy B6la

kdzfo gl alk o ztatottak

c s op

a

ortv ezetdj e, ami I e v an irva a munkakciri lefr6s6ban is.

AOAVT LASZLD polg6rmester kcizli, hogy ezm6r szemllyi kdrdds, z6rt ril6sen targyalhat6,

KOVACS LASZLO,kdpvisel6 igy azt kerdezi, a jiltszoteren 16v6 flival kapcsolatban amit a
tizolt6k kiv6gtak -, ki volt az aki kiadta a munkrit 6s ki nem ellen6rizte. Midrt kellett
a f6t

elt6volftani.

AOAfVf LASZLO polgarmester villaszftban elmondja, nem l6tta kdpviselo rir azt a ffi". yolt
benne egy daftnsfeszek, amit Nagy Bela darinsirt6val kifujt, amennyire tudott. Szombat este
valaki begyujtotta a fft - csak elkdpzelds van an6l, hogy ki volt 6s eldg rendesen 6gett.
Kihfvt6k ejszaka a ttizoltokat, akik beoltott6k a tizet, de az mdgiscsak egett tovftbb. J<ittek neki
sz6lni, megpr6b6lt6k slaggal kinyomni vizzel, de nagyon ropogott mfr aA. finirrtu akatasztrofa
vdd6s<iket, azottraljiittek. Kozcjltdk, hogy nincs drtelme loCsolni, ki keli v6gni. Megj6tt a ldtr6s
aut6 6s igy vdgtbkki aff*. Meg is kellene koszonni akivilgdst, hiszen ennek afanakki volt
korhadva a belseje, 8 m6ter magasan volt az odri benne. .Azt mondt a atizolt6,ha most nem 69 ki
a fa 6s nem v6gj6k ki, akkor kiddntotte volna a vihar. A darins is megcsiphetett volna valakit,
amrhez kapcsol6d6an p6ldak6nt emlfti Bodrogkisfaludon a horg6sszat tcirtent esetet.
KOVACS LASZLO k6pvisel6

AIAU

a

trjbbi failllapothrakerdezrl.

LASZLO polgdrmester krizli, hogy azok allapothtis fel
is vannak szdraz 6gak, amik letornek, de az jo iiiapotban van.

kell terkepezni.A

nagy tolgyfan

MAJOROS PETER kdpvisel6 is megjegyzi, hogy a nagy tolgyfa 6s a tcibbi is j6 6llapotban
vannak.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 a padok rendbet6tel &e k&d,ez 16, amiket le kell kenni lazinal.
valamint ndhriny csavart is ki kell cser6lni m6g az 6ven.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy bele fog ferni az6ven m6g a padok fest6se. A
vas r6szdvel nincs nagy probl6ma, sajnos tdrds van a lecekben. A megrepedteket le fogj6k
szedni, att6l meg lehet haszn6lni apadokat. Ahianyz6katmajd le kell gyfutatn|
KOVACS LASZLO kdpvisel6 elmondja, hogy a ruvataloz6 nincs megfelel6en karbantartva,
takaritva.

AIAiU LASZLO polg6rmester

villaszftban elmondja, hogy a bels6 takarititsta temetogondnok
zdszl6kat levitt6k a Nyugdij ashdzba kimosni. A tobbi rlszet a
k6zfo gl al k oztatottak v 6 gzik, amikor temetd s van.

szokta vdgezn|

A

KOVACS LASZLO k6pvisel6 elmondja, hogy azumafal alapjanlyuk keletkezett.

),r
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AnAu LASZLD

polg6rmester kcizli, hogy fel fogidk cementpdppel onteni.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 elmondja, hogy a testtilet megszavazta a vad$szati jogot, de a
polg6rmester ur ellent mondott. Megkdrdezett olyan embereket, akik elmondt6k neki a jogi
oldal6t, jegyzo asszonyt6l szeretnd tudni, hogy ez hogyan is mrikddik.

ALEXA ILONA aljegyz(i elmondja, hogy rijra alakftott6k a vaddsz tertleteket, ehhez kellett a
terriletek tulajdonosdnak a hozzdjarul6 nyilatkozata, illetve althoz, hogy melyik
vaddsztinsasighoz akarnak csatlakozni. Ezek alapjdn alakitotthk ki a vad6szteriileteket. Hozott
egy hathtozatot a testiilet, miszerint a polg6rmestemek rimak al6 kell irni a nyilatkozatot az
orosz Linzl6 6ltal kdpvis ert v addsztfu asdg fele, Ez nem lett v6grehajtva.

Vannak torv6nyek, amelyek vonatkoznak mindannyiukra 6s azskat mindannyiuknak be kell
tartani. Ilyen pl. az alpolgilrmester v6laszt6s. Nem tudtak eleget tenni ennek, aminek van, illetve
lesz k<ivetkezm5nye. A Korm6nyhivatal meg fogja hozni a drjnt6sdt. Lehet6s6ge lett volna
birs6got is kiszabni. Ez esetben az egdsztestiiiet mulaszt6sos tdrvdnysdrtdst kcivet el.
Ha a testtilethoz egy hatdrozatot, ami nem s6rt jogszabdlyt, v6gre kell hajtani, mert ha nem,
bdrki szitmon kdrhet6. Ez jelenthet fegyelmi felel6ss6get. Az Otv-ben uj szabiiy, a munk6ltat6
kdrheti abir6sfryt6l, hogy ldpjen fel a tdbbszdrcisen mulaszt6val szemben.
Mindannyiuknak trirekednie kell arra, hogy tarts6k be a torvdnyeket. Szigonian ndzve, ha ezt
nem teszik meg, viillalniuk kell a kcivetkezmdnyeket is. A gyakorlatban igyekeznek vdgrehajtani
azokat ahatdrozatokat, tdrv6nyeket, amiket a jogalkot6 6s a testiilet sajSt maguknak hozott meg,
mert ha kdvetkezetesek lesznek, elv6rhat6 lesz veltik szemben is a kdvetkezetessdg, nem fognak
olyan hib6ba esni, hogy felel6ss6gre vonhat6ak legyenek.

ADAU LASZLO polgdrmester elmondja, tett egy olyan ig6retet az 6t megkereso sz6l6
tulajdonosoknak, hogy nem irjaal6anyilatkozatot, mivel vadk6rok vannak. Nem akarjak feljebb
tenni a vaddszterilethatarht. Ha ezzel tdrvdnyt s6rtett, 6ll elebe, elmegy a bir6s6gra is, de nincs
szdndlkttban Nem csak egy vadfsztinsas6gnak, hanem a telepi.il6s lak6inak is tartoznak
fe1el6ss6ggel. Ha vdtett, ha tdrvdnyt sdrtett, 6ll el6be, villlalja a felel6ss6get. Egydbkdnt ez a
dolog m6r lerendezodott, holott nem irta al6 anyilatkozatot, szembe ment a testtilettel.
Besz6lgetnek a kcilts6gvet6sr6l, hogy ez is kellene, az is kellene, de az 6 v6lem6nye az, addig
nyfjt6zkodj anak, amig a takar o er .

MAJOROS PETER k6pvisel6: sz6 volt arrdl, hogy lakoss6gi bejelentds miatt nem irja al6 a
polg6rmester rir a nyilatkozatot, de itt nem asajdt, hanem az <inkormimyzat tulajdon6ban l6v6
teniletr6l volt sz6, amiben a testiilet dontdtt, hogy hozzal|rul. Ez a tdwenyi hdttdr, 6s ha az
cinkorm6nyzat tulajdon6val kapcsolatban a testiilet dontott, az a polgirmester alfiirhsi,n kereszttil
testesiil meg. Nem utasitj6k arra, hogy irja al6 ,,ezt, vagy azt". Nem olyan dologr6l volt sz6,
amivel tdrv6nyt s6rtett volna a polg6rmester.

AnAnn LASZLO polg6rmester v6tett, t6vedett,

elndzdst kdr.

All

el6be, ha hibizott, m6st nem

t:ud ezzel kapcsolatban elmondani.

KEPES FERDINAND k6pvis elo az alpolg6rmester v6laszt6st emliti. 6k is torvdnyt sdrtenek, de
ez iigyben nem rill veliik sz6ba a polgiirmester.
MAJOROS PETER k6pvisel6: mulasztdsos torv6nys6rt6st kdvetett el.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a testiilet taga a
t<irvdnys6rtds k<ivetnek el ezzel.

polg6rmester, mindny6jan

q+

KEPES fnROfi'{AND kdpvisel6 szerint a polgdrmester rirnak kellene ezen viiltoztatni. Egy
ilyen van az eg6sz megydben, vagy az eg6sz orszilgban.

MAJOROS PETER kdpviselS: a polg6rmester tesz javaslatot, de a jeldltet nem vdlasztotlhk
meg. Neki kellene megk6rdezni, mondj6k meg kit akarnak 6s a kcjvetkez6 ril6sen meg is lenne
v illasztv a az alpolg6rmester.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, mag6nak avadhsztdrsasSgnak hellyel-kozzelmaradtardgi
tertilete. A hirdet6t6bl6ra kifiiggeszt6sre kenilt, hogy milyen k6ielezetts6gei vannak -a
vaddsztinsasSgnak ds a tulaj donosoknak.

Az alpolgitrmester viilaszt6ssal kapcsolatban
ezt afajla fordulatot 6s mds megold6st adnia.

a t6rv6nyalkot6nak tov6bb keilett volna gondolnia

KEPES FERDINAND k6pvisel6 most is fenntartja, hogy az rjnkorrn hnyzati aut6 a hivatal
udvar6n 6l1jon. Kell kdsziteni egy es6be6116t, ponyvagardzst. Vannak olyan anyagok, amelyek az
6pftkez6sek sor6n itt maradtak 6s fel lehet haszn6lni, igy kisebb 6sszegb6l megoldhat6. K6t
kamerilval meg lehetne figyelni az aut6kat.
AOAnn LASZLO polg6rmester szerint a ponyvagarrils megoldhat6, de

a garbzsepit6s

dpitdsi

enged6ly kriteles.

ALEXA ILONA allegyzo,megtregyzi,hogy

MAJoRos PETER k6pviselo

50 m3 felett enged6lykciteles

a

gardzseprtds.

szerint, legyen csak n6gy oszlop 6s rd tet6.

ALEXA ILONA aljegyzokozli, hogy

50 m3 felett b6rmilyfele gardzs dpitdse enged6lykdteles, a
harom mdter feletti pedig mindenkdppen.

KEPES TERDINAND kdpviselo: midrt 6lljon kint azaut6, napon, es6ben, h6ban.
AOAnn LASZLO polg6rmester elmondja, volt gardzs,de lebontott6k az iskoladpft6skor.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 megje gyzi, minden dnkorm 6nyzatn6l megoldj6k az

auto

elhelyez6s6t.

MAJOROS PETER k6pvisei6 szerint beton alapon lehetndnek oszlopok 6s egy tet<l, hogy
v6dve legyen a g6pkocsik illlaga az id6j6ras viszontagsdgait6l.

AIAilA LASZLO

polg6rmester szerint viszont nem a hivatal udvarhrakellene 6piteni.

ki lehetne alakitani kultrir6ltan
garinst, melynek kdlts6g6t fedeznl a k6t aut6 dves bejrir6si kciltsdge.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 v6lem6nye az, hogy

itt a

AOAwT LASZLO polg6rmester elmondja, Nagy Bela azert nem hozza le az aut6t mert nagy
drtdkli szerszdmok vannak benne. A m6sik dolog pl. hogy az egdszslghilzba vinni kell a
betegeket, van amikor fdl 8-kor mdr o is indul.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 k&dezi, mi6rt a polg6rmesternek kell bevinni abetegeket az
eglszseghfnba.

AOAnn LASZLO polg6rmester elmondja, jelenleg Bela szabadsSgon van. Arra nem fognak
felvenni egy embert, aki megfelel6 jogositvfnnyal rendelkezik, hogy vezesse az autokat.
KEPES FERDINAND k6pvisel6 tudom6sa szerint nem kell hivat6sos jogositv6ny ezeknek az
aut6knak a v ezetesehez.

