,E

BALOGH Sa.NOOn k6pvisel6 szerint, amennyiben hivat6sszenien vezetik az avt6t,akkor kell.

AnAm LASZLO polg6rmester: a jogositv6ny r6szletk6rd6s. Megoldottdk eddig is, mindig is a
probl6m6t. Ma pl. k6tszer volt Tokajban k6tszer Szerencsen, aithn mdg egyszer Szerencsen.
Ah6ny ember, annyi id6pont van. Az rijs6g megielen6se el6tt is m6r beindult iz aszolg6ltat6s, de
kell valamilyen megold6st keresni 16.

fnpns FERDINAND k6pvisel6 kdrdezi, mit befoly6sol

ezekben az,hogy hol 6ll

az autd.

AUAwT LASZLO polgdrmesterkozli, hogy lejdn saj6t aut6val 6s majd indul innen a hivatal
udvar6r6l. Huzamos ideig viszont az eg6szslghdzba szilllitds igy nem fog menni.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 a mobil wc-t luxusn ak tartla, hiszen mindig arr6l van sz6, hogy
attrryita nincs p6nz. Besz6lt p6r polg6rmesterrel, mindegyiknek kikerekedett a szeme, amikor
megtudt6k, hogy itt ilyen wc-t b6relnek. Tudom6sa szerint a Klapka utca vdgei ingatlanon van
"pottyant6s" wc.

AnAVf L$SzL}polg6rmester kdzli, hogy aztis meg

fnpns FERDINAND kdpvisel6 tudom6sa
ALEXA ILONA allegyzo

lehetne csin6lni, detartiiy kellhozzit.

szerint m6shol is ilyen wc-k vannak.

megSegyzi, hogy m6sol esetleg nem tartjdk be a szabSlyokat.

ADAU LASZLO polg6rmester: vegyenek akkor egy wc-t a gy5rt6t616s ki tudj6k iiritretni.
ALEXA rLoNA aljegyz6kozh, hogy

szippant6s nincs a kcirnydken sem.

AUAIA LASZLO polg6rmester elmondja, addig lesz a Pet6fi riton a mobil wc,

amig a
betakarft6si munk6k taftanak. Ha sportditdz6t mileged6nek haszniintrk akkor meg lenni a
lehet6sdge a tiszt6lkod6snak ds a mosd6nak. A Pet6fi utcfua viszont akkor is kell valami, mert
nem szaladgfllhatnakonnan ide be.

MAJOROS PETER kdpviselo megjegyzi, hogy a meleged6 k6rd6s6re pontot tenn6nek azzal,ha
megvenndk a lakSkocsit.

.q,nAM LASZLO polg6rmester: majd ha pdnz lesz fttmegveszik, megig6rte a tulajdonos, hogy
irem aclja el.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint le kell el6legezni a lak6kocsit, mert ig6ret szep sz6.
Szerz6ddst kell kotni. Meg kell egyeznr egy norm6l 6rban 6s megold6dik a meleged6 kdrd6se.
igy nem kell 6ptiletet 6piteni.
AOAwT LASZLO polgdrmester: igerte,hogy nem adja el. Meg fogja kdrdezni,mennyit gondolt
a tulajdonos a lak6kocsidrl.

fnpfs

FERDINAND k6pvisel6 bejelenti, hogy nincs kuka a posta 6s a rendel6 elott. Ki kell

rakni kis szemeteseket.

AOAnn LASZLO polgdrmester kozli, hogy lehet k6szittetni kis szemetest, de van amit 6t tudnak
oda tenni. A Posta is rakhatna ki szemetest.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 a szelektiv sziget elSttrreszfeltolt6sdre kerdezrl.

ADAU LASZLO polgiirmester elmondja, hogy fel lesz toltve az a
keretdben.

resz

is az utor program

\g
KEPES fnnUNAND k6pvisel6 javasolja, hogy egy domborri ttikrot helyezzenek el a Kossuth
tit vdgdn 6s a Pet6fi rit elejdn, mert 6letvesz6lyes ottaz a kanyar. Els6bbsdg ad6s kcitelez1tdbla
kellene az un. Bir|ny f6le kanyarba.

ADAU LASZLO polgSrmester elmondja, hogy az

rttor pillyhzatban 80-90 ezer forint van

tbblSl<ra.

KEPES F'ERDINAND kdpvisel6 szerint a boltn6l is j6 lenne tdbla, mert jelenleg jobb kdz
szabilly mrikcidik.

MAJOROS PETER kdpviselS visszat6rve

a

glpjdrmivekre javasolja, hatfurozati javaslatot
fogadjon el a testtile| azzal kapcsolatban, hogy a k6t dnkorm hnyzati aut6 itt parkoljon a hivatal
udvar6n. Nem biztos abban, hogy nagy 6rtdkri szerszftmokat kell az autobantartani.

NAGY nnf,a dnkorm6nyzati dolgo
melyekkel a cdgnek dolgozik.

z6 kozli, hogy a saj6t szers zdrnait tartla az aut6ban,

AUAiU LASZLO polgrirmester nem tudja, mennyire erzik tn, hogy az cinkorm6nyzatnill

egy

karbantart6nak milyen munk6i vannak. Ha szombat ejszaka sz6lnak, hogy a frit6s meghib6sodott
aNyugdijashttzba, akkor megy 6s megcsin6lja.
Amikor 6 volt a g6pkocsivezeto, ezm6r akkor is fgy volt. Nagyon j6l mrikodik ez igy B6l6val, 6s
Gusztin6l is mindig ott van a szerc,zfrmos t6ska a ker6kp6ron. 600 m-t jelent az, hogy nem az
udvaron 6ll az aut6. Maga reszerol lemond inkdbb a kcilts6gteritdsdrol. Abban igazat ad, hogy
6llhatnak az aut6k a regi 6voda udvar6n is. A karbantarto, akkor igazi karbantart6, ha az althoz
sziiksdges eszk<jzdk vele vannak, ann6l is ink6bb, hogy az <inkorm6nyzatterilete 6s int6zmdnyei
nagy teriileten vannak.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megSegyzi,hogy az risszes intezmeny otszftzm6teren beltil van.
Nem akar akad6koskodni.

AnAnn LASZLO polgdrmester szerint a

karbantartds nem abbol 6ll, hogy ossze-vissza
szaladgilljon a karbantart6. Akkor 6lljon berrt azudvar6n az autS,hogy amikor keli, tudjon menni

6s

ell6tni afeladatdl

KEPES FERDINAND k6pvise15 szerint a karbantart6 6lljon akkor be az udvariira az aut6val,
igy is j6.

ALEXA ILONA aljegyzo megtregyzi, semmi sem tiltja, hogy bent 6lljon azudvaftnaz

aut6.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint m6s a falugondnoki aut6, annak koltsdg6t el tudj6k
sz6molni.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, Bodrogkisfaludon az6rt nincs falugondnoki szolgdlat, mert
600 f6s lakoss6gsz6m felett nem lehet. Egy6bk6nt is a falugondnoki szolgillatra6ves szinten 2,5

milli6 forint a normativa, ami a bert ds j6ruldkait fedezi, az izemanyag mix az onkormtnyzat
kcilts6ge. Amikor egy dolgoz6nak egyfajta mobilit6s6nak kell legyen - es ez a tevdkenysdg is
olyan - Sllhat az aut6 azudvardn.
MAJOROS PETER k6pvisel6:

a

javitds jelentos sz(naleka munkaid6be esik, m6shol

is

a

telephelyen flllnak az aut6k.

AnAm LASZLO

polg6rmester nem akar vitatkozni. Az el6dj6t sem 6rdekelte ez az oldala a
dolognak. Sokszor van olyan, hogy hdtvdgdn eb6det kell vinnie. 6lehozza az aut6t, megoldja,
de engedjdk meg, hogy Bdla otthon tartsa az aut6t, neki mindig szriksdge vanftt.

w
K6ri, el6sztir ddntsenek arr61, hogy hol 6lljon akarbarrtartonak az aut6ja, art6nkilon d<jntsenek
a m6sikr61. Megbizik Nagy B6l6ban, jol csin6lja a munk6j6t, hagyj6k nSla az aut6t, engedjdk,
hogy rigy rendezze a munk6j6t, ahogy akarja.
MAJOROS PETER kdpviset6 megjegyzi, hogy nincs probldma

a munk6j6val.

AnAVf LASZLO polg6rmester tcibb
kap

c s o I atb

an szav az\sra

te

hozzdszolSs nem ldv6n akarbarrtart6 ilItalhasznilltaut6val
szi f el az al 5b bi hatdr o zati i avas latot :

B o dr o gkisfalud

Kdzs d g Onkormdnyzat a Kdpvis eki -t e stilletdnek
/2016. (WIL 22.) hatdrozati javaslata

Tdrgt: Renault Trafic gdpkocsi munkaidfn tilli parkoldsa
Bodrogkisfalud Kazsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki+estt)lete engeddlyezi, hogt a Renault
Trafik gdpkocsi Nqgy Bdla kozalkalmazott udvardn pakoljon munkaidf utdn, valamint
munkns ztineti nap o kon.

HatdridS: folyamatos

Felelfs: Nag,, Bdla

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson 5 fd k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, I tartilzkodds mellett, ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hathrozati javaslatot 6s
az alilbbi hathr ozatot hozza:

Bodro gkisfalud Ktizs6g Onkormr{n yzataK6pvisel6-testiilet6nek
57 /2016. (YIII. 22.\ hathr ozata

Tfrgy:

Renarrlt Trafie gdpkocsi munkaiel6n trili parkol6sa

Bodrogkisfalud Kozsdg Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testtilete engedelyezi, hogy a Renault
Trafik gdpkocsi Nagy B61a kozalkalmazott udvar6n pakoljon munkaid6 ut6n, valamint
munkasziineti napokon.

Hatiridd: folyamatos
Felel6s: Nagy Bdla

BALOGH SANDOR k6pvisel6 elmondja, az6ft hrt6zkodott a szavazist6l, mert nem hajland6
szem6lyekrll vitatkozni. K6pvisel6 t6rsa rossz indulatri megjegyz6seket tesz folyamatosan. Ez
nem fogja el6rdbb vinni a falut.
MAJOROS PETER k6pvisel6 nem 6rti, hogy mirdl beszela kdpviselo -thrsa.

ADAU LASZLO polg6rmester az illtala

vezetett aut6val kapcsolatban fentiek drtelmdben
szavazdsra teszi fel az alitbbihatfrozati iavaslatot.

AI

B o dr o gkisfalud

Ko zs d g Onkormdnyzata Kdpvis eki-te s till et dnek
/2016. (WII. 22.) hatdrozati iavaslata

Tdrgl,t: Ford Transit t{pusdr gdpkocsi munkaiddn tilli parkoldsa

Bodrogkisfalud Kozsdg )nkormdnyzatdnak KdpviselS-testillete ilgy dant, hogy a Ford Transit
t{pusti gdpkocsinak munkaidd utdn, valamint munkaszitneti napokon az \nkorrmdnvzati hivatal
udv ar dn lce I I p ar kolni a.
HatdridS: folyamatos

Felelfs: polgarmester

A Kdpvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazilson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 3 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartilzkod.its n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslatot 6s az
aldbbi hat6r ozatot hozza:

Bodro gkisfalud Kiizsdg Onkormfn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
58 /2016. (YIll. 22.\ hatir oznh

T6rgy: Ford Transit tfpusri g6pkocsi munkaid6n trili parkoldsa
Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkormanyzattnak K6pvisel6-testiilete rigy dont, hogy a Ford Transit
tipusti gdpkocsinak munkaid6 ut6n, valamint munkaszineti napokon az dnkormfunyzati hivatal
udvardn kell parkolnia.

Hat6rid6: folyamatos
Felelds : polgrirmester

VARGA GYULA bodrogkisfaludi lakos miut6n sz6t kap elmondja, ha a kozfoglalkoztatottak
megjelennek a parkban, kdt 6ra mrilva is ott tilnek 6s az emlekmri mogotti reszt is szokt6k a
illemhelyk6nt haszn6lni.

AnAVf LASZLO polgdrmester elmondja, hogy a kdzfoglalkoztatottak 6lland6 mozgdsban
vannak. Amikor kimennek a Voros Hadsereg utcttra,legfeljebb haza tudnak onnan menni a wcre.
NAGYNE HAUBERGER ILDIKO bodrogkisfaludi lakos is sz6t kap. Elmondja, hogy nyilv6n
nem lritjrik ffi a kepviselok Bdla munkrij6t. P6ldak6nt emliti, hogy a konyha mrikoddsdhez
egyetlen keselezo sz|rla sincs kiinyvelve, mivel sz6lnak B6l6nak, o hazamegy ds otthon
megelezi a kdseket. Az cjnkormitnyzatnii nincs egy munkapad. B6rmi olyan ad6dik, hogy pl. be
kell fogatni valamit a satuba, Belahazamegy ds a saj6t 6ramukkal, szerszdmukkal dolgozik. Ez
nem probl6ma, de azt nem l6tja senki, milyen sokat tesz hozzd pluszban a munk6jrihoz. A
kds6lezds p6ldhjhn6l maradva, ha elvinnd meglleztetni, sokkal tobbre jonne az ki. Rengeteget
dolgozik munkaidon tfl, h6tvdg6n is. Ezeket a dolgokat valahol tisztdzni kell, mert az,hogy otr.
6ll az aut6, nem egy "kegy".

€A_

MAJOROS PETER k6pvisel6nek meg sem fordult a fejdben, hogy saj6t
dolgozik a karbantart6, hogy nincs az 6nkorm6ny zatnak szerszilma, satuja.

szers

z1mo6al

NAGYNE HAUBERGER ILDIK6 bodrogkisfaludi lakos megjegyzi, hogy ez az

etozo

MAJOROS PETER k6pviselo nem 6rti hogyan lehet az, hogy az <inkorm6nyzatnak

nincs

polg6rmester idejdben is igy volt.

szerszdma, eszkcjze pl. egy vizszereldshez.

AlAivl LASZLO

polg6rmester elmondja, vannak szerszhmok de speci6lisak nincsenek. Az
cinkormdnyzatishg nem arr6l sz6l, hogy karbantart6 c6get 6llitsanak fel, mint pl. Tokajban a
kincstdron behil. Annak idejdn 6 is megcsin6lt ilyen dolgokat, meg aztkcivet6 karbantart6 is, aki
szint6n sokat dolgozott otthon. A k6pvisel6k sem linnakibb. bel..-

MAJOROS PETER k6pvisel6 javasolja, hogy 6llapitsanak meg neki szerszdrrrhaszndlati dijat.

Anann LASZLO polg6rmester elmondja, hogy nincs trilor6ja

6s a vasdrnap sem egyendrt6kii a

hdtkclznappal.

MAJoRos PETER k6pvisel6: a h6tvdgdt

dupl6n lehet lecsriszni.

AnAfVf LASZLO polg6rmester megjegyzi, biztosan jobban ortilne a tril6r6nak, mint a
cstisztatdsnak. Mindig mrikcidott ez a rendszer. 6 lehozza az avt6t de Bdlinak sziiksdge van 16,
hogy amikor kell, akkor tudjon menni.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 megjeg yzi,Bel6t6l tudja, hogy nincs elszdmolva atul6r6ja.

NAGYNE HAUBERGER ILDIK6 bodrogkisfaludi lakos elmondja, nyilv6n rosszul
ami az el6z6 testiileti iildsen elhangzott, azdrtmondta el, hogy nem kap tiildrfit.

AnAm LASZLO

polg6rmester szerint
mondani ezeket a dolgokat.

is az esett rosszul a

esett neki,

karbantarr6nak, hogy elkezdt6k

MAJoRos PETER k6pvisel6 kdrdezi, ha nincs szerczdma az onkormhnyzatnak es a sajittjilt
hasznillja, akkor midrt nem kap szersz6mhasznalati dijx.
AuAnn LASzr'o poig6rmester rnegjegyzi,hogy

ez eddig is igy mrikriddtt.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 mi van akkor, ha kdzben Szerencsre, vagy Tokajba is kell
mennie.

AnAnn LASZLO polg6rmester viiaszdban

elmondj a,hogy o megy helyette, eddig mdg mindent

megoldottak.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 megjegyzi, az a kdrd6s, hogy a korkdpet hogyan fizessdk ki,
de p strandra a klubosokat elvitt6k, aztdnmeg krilon fuvarban elmentek 6rtiik kdt kocsival.

NACyNU HAUBERGER ILDIKO bodrogkisfaludi lakos megjegyzi, b6rmire kiv6ncsiak
k& dezz5k meg, 6s tisztessdge s v flaszt fo gnak kapni.

ADAM LASZLO polg6rmester kcizli, ott maradhattak volna egdsz nap. Reggel indultak fel
hdtkor, nyolc orita odae.ftek, majd du. visszamentek 6rtrik. Szfvesebben maradtak volna egy j6
fiirddsre, de dologidoben ezt nem tehettdk meg.
Tu{omrls6ra jutott, hogy a Pet6fi riton Matyisdk Tiborne ingatlana elad6. A tenilet 2420 m2 es
egy kis hfn is van rajta. 540 ezer forintdrt van meghirdetve, biztosan alkuk6pes. V6lem6nye
sze{int meg kellene venni, k6_i ezzel kapcsolatban a k6pvisel6k v6lem6ny6t.

-*
ATaihaz melletti tertiletet is meg kelrene viis6rolni,
de nagyon magas az fra.

KovAcs LASZL} kdpvisel6 k6rdezi, hogy az egyhaztulajdon6t kdpezo pet6fi
hasznillatffi is meg kellene pr6brilni megszerezni.

xrprs
javasolja.

iiti

ingatlan

TERDTNAND kdpvisel6 a rdgi 6voda 6s a Tud6s fele ingatlan
kcizrjtri tenileter is

AnAm LASZLO

polg6rmester v|laszthan elmondja, hogy az egyhLzi
ingatlant haszniioval
nem lehet megegyezni, a m6sik javasolt teriiletet - a Ladinszki
f66 ingatlan - pedig tiz milli6
forint6rt arulj6k.

Amennyiben a testrilet egyetert azzal, hogy megv6s6roljrlk
megpr6b6l alkudni, egyezsdgre jutni.

a Matyis6k f6le ingatlant, rigy

A

AoAvr LASzLo

kdpvisel6k egyet6rtenek az ingatlan megv6siirl6 s6val, igy
fel az al ihbi hatir o zati i avasl ato t :

szav azhsr a te sz i

B o dr o gki sfalud Kdzs d g

/2016.
Tdr g,, ;

B o dr o gki

sfalud

484

polg6rmester

Onkormdnyzata Kdpvis el d-testtil etdne k
22.) hatdrozati javaslata

gIfL

/ 4 he lyr aj z i s z d m t) i n gat I an me gv ds drl ds s a

Bodrogkisfalud Kazsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviselrt'-testt)lete a Bodrogkisfalud, petcifi
'qti)i ut
szdm alatt taldlhatf_ kivett bedpftetlen teriitei megielnldstt[ 2420 m2
Trratnri

27.

nirr-p,
nyilvdntartott ingatlant, mely Matyisdk Tiborne ds Matyisdk Rd:ka mindketten
3glZ
Bodrogkisfalud,Kosswth ilt 21. szdm alatti lakosok tulajdondt kdpe:zi,
meg kivdnja vdsdrolni.
Az ingatlan vdteldrdt a KdpviselS-testtilet 450.000.-Ft-ban, azaz ndgyszdzotvenezer
forintban
dllapitia meg, melyet az addsvdteli szerzddds aldfrdsakor kdszpdiiben
meg tulajdoni
fizet
ar dnyulcnak me gfe I e I 6 e n az ingatl an j e I enl e gi tul aj do no s ai s z dmdr
a.
Felhatalmazza a Kdpviselci-testillet a polgdrmestert, hogy a hatdrozatban
foglattak alapjdn az
addsvdteli szerzddds elkdszitdsdrril gondoskodion ds egyben
felhatafua)za az a1dsvdteli
szerzddds aldirdsdra.

Hatdrid6: qzonnal

ds

folyamatos

Felelfs: polgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazkson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt6s
5 igen
szavazattal' tartfizkodis 6s ellenszavazat n6lkiil etfogadja a hitfurozati javaslatot
6s az
al6b bi hat6r ozatot hozzz;

Bodrogkisfalud Kiizsdg Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
59/2016. (YIIL 22.\ hatilrozata
T 6r gy : B o dro gki

s

farud

4

84I

4 hely r aj zi szftmu
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g

atl an me gv6s

611 6s s

a

Bodrogkisfalud Ktizsdg Onkormdnyzatinak Kdpviselo-testtilete a Bodrogkisfalud, pet6fi
irt21.
szdm alatt tal6lhat6 kivett bedpitetlen tenilet megjelcil6sii 2420 m2 ieniletii 4g414
hrsz-pn

Sri

lVilvan1ry9tt ingatlant, mely Matyisak Tibornd 6s Matyisak Rdka mindketten 3gl7
Bodrogkisfalud, Kossuth

ut2l. szitm almilakosok

tulajdon6t kdpezi,meg kiv6nja v6siirolni.

Az ingatlan vetelSrdt a K6pvisel6-testtilet 450.000,-Ft-ban, azaz

ndgyszdzotvenezer forintban

flllapitja meg, melyet az ad6svdteli szerz6d.6s alitirfusakor k6szp6niten frzet meg tulajdoni

ar6nyqknak me gfe I el 6 e n az ingatlanj erenl e gi tul

aj

dono s ai

szimtr

a.

Felhatalmazza a K6pvisel6-testrilet a polgdrmestert, hogy a hatarozatban foglaltak alapjdn az
ad6sv6teli szeruldds elkdszit6sdr6l gondoskodjon 6s-egyben felhatalmazza az ad6sv6teli
szerzldds al6fu6sira.

Hatf rid6 : azonnalds fblyamatos
X'elel6s : polg6nnester

AUAfvf L[SzL}polg6rmester k6ri, akinek m6g van bejelentdse, javaslata aztegyemeg.
Tribb bejelent6s, javaslat nem l6vdn z6rt iildst rendei el.

Kmf.

Szab6 Judit j egyz6 tdvoll6t6ben
es megbizdsrib6l:

\-d.{fq {l"cllL
Alexa Ilona
aljegyz6

polg6rmester
j

egyz6k0nyv-hitelesit6

