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Polg6rmester t6j6koztat6ja az elm:il,lt kdpviselo-testrileti iil6s 6ta tortdnt esem6nyekr6l
El6ad6 : AdAm LdszIo polg6rmester
T 6j 6ko ztat6

az onkormdny zat r. fel6ve s gazdillkodfusir ol

El6ad6: Alexa Ilona aljegyzb
3i

.

Utcanevek megvdltoztatfus a
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

4.. Alpolgarmester v 6laszt6s

5.

Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

Zhrt iil6s napirendje:
l.Tf$ekoztato apolgiirmesteri hatdskorben lev6 eLltfiilsok megrillapitds6r6l
, El6ad6: Alexa Ilona aljegyzl

Bodrogkisfalud, 2016. okt6ber 20.
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K6sziilt a bodrogkisfaludi Onkorm6nyzatiK6pvisel6-testiilet 2016. okt6ber 24-en
1 7.00 6rakor megtartott i.i16s6n rdsztvev6kr6l.

Ad6m L6szl6 pol g6rmester
Balogh S6ndor k6pvisel6
K6pes Ferdindnd kdpvisel6

Kov6cs L6szl6 k6pvisel6

Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6csko zSsi jo ggal meghivottak:

JE GY

Z6 KONYV

Kdsztilt Bodrogkisfalud Ko zs6g
Onkorm fny zati K6pvi sel6-testtilete
2016. okt6ber 24-en
megtartoff nyflt til6sdr6l.

K6sziilt: 2 pld.

Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kozs6g 0nkorm6nyzataKepvisel6-testtiletdnek 2016. oktober 24-en
17 6rakor megtartott nyilt iil6s6n.
A k6pvisel6testiileti til6s helye: Bodrogkisfaludi Kozos Onkorm6nyzatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth

ft

65.

JELEN VANNAK: Adam Liszlo polgdrmester,
Balogh S6ndor kdpviselo,
Kdpes Ferdin6nd kdpviselo,
Kovdcs LdszIo k6pvisel6,
Majoros P6ter kdpvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHIVoTT:
Alexa Ilona aljegyz6.

AUAtvt LASZLO polgrirmester kcisz<inti a megjelenteket. Megrillapftja, hogy az 5 f6s
K6pviselo-testi.iletbol 5 f6 van jelen, igy a nyflt iil6s hat6rozatkdpes, azt megnyitja.
Jegyz6kdnyv hitelesit6nek Kovilcs L6szl6 kdpviselot jeloli ki.

Javasolja, hogy

a

K6pvisel6-testtilet

a

meghiv6ban szerepll aldbbi napirendi pontokat

tirgyaljameg:
1. Polg6rmester t6jdko ztatoja az elmult kdpvisel6-testi.ileti rilds 6ta tdrtdnt esem6nyekrol
El6ad6: Ad6m Ldszlo polg6rmester

2.

3

T 5j 6koztat6 az onkorm6ny zat I. feleve s gazd6lko ddshr ol
EI6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

. Utcanevek megviilt oztattsa

El6ad6: Alexa IIona aljegyzo

4. Alpolg6rmester

5. Bejelentdsek,

v6laszt6s

javaslatok, aktualit6sok

A Kdpvisel6-testiilet tagjainak a meghiv6ban szereplo napirendeken kiviil m6s javaslata nincs,
igy az 5 fo jelenldvo kdpviselob6l a szavazdsban rdszvevo 5 f6 kdpvisel6-testiileti tag 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valami* tartozkodds n6lkiil, egyhangirlag az alilbbi napirendeket
tfirgyaljameg
1. Polg6rmester t6j6ko ztatoja az elmult kdpvisel6-testrileti ril6s 6ta tortdnt esem6nyekr6l
El6ad6 : Adhm Ltxzlo polgiirmester

2.

T i4

ekoztato az cinkormdny zat L f eleve s gazd6lko

E16ad6: Alexa llona aljegyzo

d6s 616 I

3. Utcanevek megv6lt oztatSsa

El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

4. Alpolg6rmester viilaszt6s

5.

Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

l. napirend

anAm LASZLO polg6rmester tdjekoztatot ad az elmrilt iilds 6ta eltelt idoszakban -

-

szeptember 26-t6l
tdrtdnt esemdnyekr6l. Nagy lilzban 6gett az orszdg a nlpszavazfx miatL.
A telepiil6s en 4I,2 o/o-os volt a rlszveteli ar6ny.
Szeptember 29-en bead6sra kenilt a szoci6lis c6lt tiizifa p6ly6zat a Beltigyminisztdrium feld a
maximum p6lyazhat6 126 m3-re. Ezen a napon volt egy megbesz6l6s Bodrogkercsztixban az

internettel kapcsolatban, amit Polecsk6 rir indftott el. Megdrkezeti a szolgilltato
kdpviseletdben Soltc Tamds rir is. Leiiltek egyiitt Mrijer J6zseffel, Bodrogkeresztur
polg6rmesterdvel. Atbeszdltdk a dolgokat. A szolgaltato biztositotta 6ket arr6l, hogy mindkdt
cinkorm6nyzat intdzm5nyei rdszdre ingyenes intemet hozzdfdrdst biztositanak, feltciltdsben
sokkal nagyobb gyorsas6ggal. Bodrogkeresztrir polg6rmestere annyi trirelmet kdrt, hogy a
testtiletdvel ifitaryyalja a dolgot, mivel nem az ove az a tertilet ahovd fel kell allitani az
oszlopot az adovevoknek. Tokajban m6r miik<jdik a rendszer. A katlan felett telepitettek egy
oszlopot. Nem

j61 mutat az oszlop, de itt sem kell nagyobbat felilllitani.

Hu

Bodrogkeresztfrban a testiilet elfogadja, p6r hdten beliil kialakitja ezt a szolgiitatdst. M6jer
polgdrmester rir majd ti$ekoztatja arr6l, miben egyeztek meg a testi.ilettel. Tudnak szolg6ltatni
TV csatomrikat is a k6s6bbekben, a lakoss6g rdszdre is. Eg6szen j6 csatorn6ik vannak, trjbb
mint a PR Telecomnak.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 kdrdezi, hogy mi

a c6g neve.

ADAU LASZI'O

polg6rmester elmondja, hogy a c6g neve Integr6l Aeronet
Tokaj, Kossuth rit 1.).
Lement a ndp szav azds, nem volt semmi lyen atrocit6s.

Kft. (3910

Okt6ber 3-an tal|lkoztak a templom mellett fel6llitand6 m6lenkij robotra elhurcoltak
tiszteletdre fel6llitand6 emldkmrivel kapcsolatban. Elore haladott 6llapotban vawtak a
munk6latok. Az emelvdny kdszen van, amit mdg le fognak burkolni. Csicsek Dezson6vel
tattla ez rigyben a kapcsolatot. November 6-tn el6g nagyszab6sri rendezv6ny lesz. A holnapi
nap folyam6n 11 6rakor a megbesz6ldsen rdszletes ti$ekoztatdst kapnak majd ezzel
kapcsolatban.

Szegilong kialakitott egy v6g6pontot Tokajban, ahol sert6sek vfugdsflal foglalkoznak,
mindenf6le mell6kes rdszdvel egyiitt. Megtekintettdk a v6g6 hidat, ami nem rossz dolog,
gratulill nekik, tigyesek voltak.
Kikiildtek egy Kisfaludi Kdrkdpet, okt6ber |4-enpdnteken keriiltek a postal6d6kban. Egy-egy
ilyen jeles tinnep alkalmfwal megpr6brilnak egy kdrkdpet kiadni. Ez hat oldalas volt.
Mindenkinek j utott a po stalilddj ab a.
Volt egy tiriekoztato a Kincst6r reszlrol okt6ber 1 1-6n a penzigyi ellen6rzdssel kapcsolatban,
mely 2017. februrir 28-ig folyamatdban fog tdrtdnni. Jelenleg a bekdrt anyagok feltOltdsei
folynak.
Okt6ber 12-en rijfent felm6rtdk a Pet6fi ttt allapotat. Ha tenyleg megkapj ak a 25 milli6
forintot, akkor a Pet6fi rit teljes hossz6nak afeh4itdsameg fog tcirt6nni $ aszfaltreteggel.

fBpBS FERDINAND k6pvisel6 k6rdezi, hogy

ez mennyibe kenilne.
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AnAU LASZLO

polg6rmester elmondj a, 23-24 milli6 forintba kenilne a puklus tanyifiol a
Szegi tjsszektitdsig 6s Ztildi f6le ingatlant6l a Pet6fi rit v6g6ig. Az elozo tervben nem volt
benne az un. Rub6czki fele part. A felfjit6sban benne lenne az aknafed6k kiemel6se, a
vizelvezeto kiigazitdsa, aszfaltmar6s, padkamar6s. Ha ez evben meglenne a p6nz, akkor
azonnal lehet v6gezni a munk6t. Ezt kdzbeszereztetni kell, amit Tokajban v6gezn6nek
D6valddk. Kellett rijra egy ilrazott kciltsdgvetdst kdszfttetni.
Okt6ber 15-6n volt a Szent Erzsdbet napi zardndoklat. K6pes Ferdin6nd k6pvisel6t6rsiival,
Molnilm6val 6s a l6nyokkal kozosen fogadtdk a zarfndokokat. Mivel nem szdmoltak a
munkanappal - aznap kellett bedolgozni okt6ber 3l-et - igy csak nyolcan voltak, akiket
vend6gril l6ttak, panaszra nem lehetett okuk. Voltak a templomban, a t6jh6zban, el6ad6st
tartott Vissi Gyul6n6, a templomben pedig Kertsdz atya. Meleg szeretettet iartaUds fogadtdk
azarftndokokat.
Megold6dott a Matyis6k fele ingatlan ad6svdtele, kifizettek a p6nzt, megvettdk a tertiletet. A
t6rk6pen szerepel az 6pilet, de a tulajdoni lapon nem.

fnpns

FERDINAND kdpvisel6 megjegyzi,hogy azingatlanok

a

kozmrivek rajta vannak.

ADAU LASZLO polg6rmester kozli, hogy ott megy aviz, a csatorna, a g6zis, csak be kell
kdtni. A villany le van vdgva.
Megold6dott egy i6 dves "szak6llas" probldma, az iskola biz temaja. F61 napot szakitott az
dnkormrinyzatra a Borsodviz, beraktak egy nagy 50 ezer forintos bizelzfrot. Remdli j6 cdlt
fog szolg6lni.
MAJOROS PETER kdpviselo kdrdezi,hogy

a mosd6ban sincs

m6r csatomaszag?

AOAtvt LASZLO polg6rmester szerint m6r nem volt ott sem briz.

Xn'fBS FERDINAND k6pvis elokerdezi, mi zajlottle

a

ZHK-s iisszejdvetelen.

anAivt LASZLO

polgiirmester tajdkoztatja a k6pvisel6ket, hogy az Abattj-ZempIeni
Szil6rd Hullad6kgazd6lkodrisi Onkorm6nyzati Tdrsul6snak 6s a Hem6d V<ilgye 6s T6rs6ge
Szilrirdhullad6k-kezeldsi Onkormhnyzati T6rsul6snak fuzi<ln6lni kell. A fbzilhoz sz,hz"*ier
forint nyilvSntart6si 6rt6kri izletrdszt v6s6rolnak meg - el6v6s6rl6si jog illetn6 meg a t6rsul6s
<inkormSnyzatait -, de ahhoz, hogy ezt az ijrzletrlszt el lehessen adni, le kell mondaniuk az
onkorm6nyzatoknak az el6v6s6rl6si j o gukr6l.
I smerteti a hattn o zat-terv ezetet, mely az ald;bbi :

B o dr o gkisfalud kozs d g

Onkormdnyzata Kdpvis ekit e sttil etdnek
/2016. (X. 24.) hatdrozati javaslata
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Bodrogkisfalud kazsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviselrt'+estillete a Herndd Vnlgye ds Tdrsdge
Szildrdhulladdk-kezeldsi Onkormdnyzati Tdrsuldsnak az Abailj-Zemptdni Szildrdhultaddk
Gazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds fetd 100.000.-Ft drtdkii ilzletrisz megvdsdrldsra tett
szdnddlcnyilatkozata kapcsdn kinyilatkozza, hogy az ilg,tlettel kapcsolatban eldvdsdrldsi
jogdval nem k[vdn dlni.

Felhatalmazza
megtdteldre.

a Kdpviselci-testillet a polgdrmestert a

hatdrozatban

foglalt nyilatkozat

Hatdrid1: folyamatos, ill. 2016. november I l.
Felel6s: polgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziilo a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5
igen szavazattal, ellenszavazat 6s tartflzkodhs n6lkiil elfogadja ahatfrozati javaslatot 6s
az alflbbi hathrozatot hozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6testiilet6nek
73 /2016. (X. 24.\ hatfirozata
T Srgy : Nyilatkozat el6vdsiirl6si j oggal kapcsolatban

Bodrogkisfalud kozsdg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete a Hern6d Volgye 6s T6rsdge
Szil6rdhulladdk-kezeldsi Onkormdnyzati T6rsul6snak az lxbaig-Zempl6ni Szil6rdhulladdk
Gazdalkodrisi Onkormhnyzati T6rsul6s fel6 100.000.-Ft 6rt6ku ilzleft€sz megv6s6rl6sra tett
szanddknyilatkozata kapcs6n kinyilatkozza, hogy az lf;gylettel kapcsolatban el6v6s6rl6si
jogdval nem kiviin dlni.
Felhatalmazza

a

Kdpvisel6-testtilet

a polg6rmestert a

hatinozatban foglalt nyilatkozat

megt6tel6re.

Hatdridd: folyamatos , ill. 2016. november 1 1.
Felel6s: polg6rmester

AUAtvl LASZLO polg6rmester tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy szombaton volt

egy

eg6szsdgfejlesztdsi program Tokajban. Nagy Bdla vitte be az embereket, ahol mindenfdle
vizsgfilatot lehetett vdgeztetni. Nagyon j6l sikeriilt program volt.
Okt6ber 23-an megtdrtdnt a Forradalom ds Szabads6gharc 60. 6vfordul6j6ra rcndezetl
iinnepsdg. Nem sokan vettek azon r6szt. Szatlwftri Lhszl6 mondott tinnepi besz6det, ami
nagyon j6 volt a kedves kis miisor mellett.
Alakulni fog egy egyestilet Hegyalja Oldboys n6ven. Ugy volt, hogy jdn avezetoje 6s k6ri a
testiilet tdmogatbsdt Szeretn6nek november 26-tn egy nagyszab6sri rendezvdnyt szewezni a
tokaji tomateremben. 8-10 csaptatot hoznak majd pl. Nyiregyh6zdr6l, Budafokr6l stb. A
Debreceni itelltada megakasztotta az egyesrilet l6trihozasat,-d" u, is meglesz 6s bovi.il az
egyesiiletek t6ra Bodrogkisfaludon.

Elmondja, hogy mdg egy tenilet megviis6rl6sa lehetsdges lenne a temetovel szemben a volt
Zakuczki fele ingatlan, melynek nagys6ga 1709 m2. Hdzhelynek is j6. A tulajdonosok
N6metorszdgban dlnek. El6szor rigy volt, hogy nem adj6k el. Annyira id6sek, nem jott be a
sz6mit6suk, mert rigy volt, hogy aki rendben tartotta, meg fogja venni. A haz egy rdsze
v6lyogb6l, egy rdsze k5b5l van. Az 6ra 500 ezer forint. Olyan elk6pzel6se tdmadt, ha ezt a
tertiletet sikertilne megvenni, ott egy parkol6t ki lehetne alakitani a temet6 irimydban, mivel a
jelenlegi parkol6r6sz mdg kev6s.
Nem egy nagy teri.ilet, 1,5 ha, nem tudja drdekli-e ezt az onkorm6nyzatot vagy nem

5

MAJOROS

pf,rnn

k6pvisel6 szerint, ha valamikor megval6sul a ravat aloz6 felttjit6sa,
meg kellene ndzni, hogy egy tervm6dosit6ssal ez hogyan is jrinne ki.

ADAU LASZjLO polg6rmester szerint ahhoz kellene a Bfufny fele tenilet.

Eredetileg
szerett6k volna megvenni sarokt6l sarokig ds ott lett volna v6gig egy parkol6, valamint vettek
volna m6g egy csikot a nagykapuig a ravatalozoval szemben. Ctuia3Aonos rigy dcint<itt, hogy
csak egyben adja el 6s 2-3 mi11i6b61 meg lehetett volna venni azt akdttertiletei annak idej6n.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint is a parkol6si lehet6s6g nagyon szrikds, megold6snak

tinik

az ingatlan megvdsiirl6sa, 6 javasolnd.

AO.q.M L{SzLDpolgiirmester szerint j6 lenne alkudni bel6le legakibb 100 ezer forintot.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint mondjak meg, hogy temet6 parkol6t szeretndnek ott

kialakitani.

AOAtvt LASZLO polgrirmester megl6tris a az,hogy ez nem 6rdekeln6 a tulajdonosokat.
A holnapi nap folyam6n jcin a sirkoves, aki kijavitja az urnafal talapiatflt. Azt mondja
val6szini medd6 kertilt bele.
TalSlt egy mrisik cdget a Domboni trik<jrrel kapcsolatban, beszdlt is vehik. Egy 800 mm-es
a:y?6in:?:500 forint + AFA, 600 mm-es .az iicsi, stopt6bla nagysdgri, 2l.ttd forint plusz
AFA, a 900 mm-es pedig 36 ezer forint + AFA. Ehhez m6g tizezer forint az oszlop, hacsak
esetleg a keritdsheznem lehetne rcigziteni.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint a keritdshez nem lehet rcigziteni, de esetleg
EMASZ oszlophoz.

AnAivt LASZLO

az Etvt1tSZ oszlophoz
Egyenl6re egy tiikrcit fognak venni, nem nagyon van r6penz.
polg6rmester szerint

sem

az

szabad, rdgziteni.

MAJOROS PETER kdpviselS bfzik benne, hogy

a bodrogkeresztirri testrilet meggyozhet| az
internethez szriksdges oszlop fel6llit6s6ban,ha az onkormfnyzatd azdrintett tenilet.

AuAnn LASZLD polg6rmester is remdli, hogy nem fognak kdtdzkddni az

oszlop

felflllitdshval kap c s olatban, ha a fesztivdlkatlanban sem kotcizkddtek.
Az oszlopot is lefestik, ha kell. M6jer polgdrmesteren ds a testtileten mrilik a megval6sul6s,
Sz6t ad az iil6sen rdsztvevd Hegedris J6nosnak.

HEGED6S JANOS bodrogkisfaludi lakos, a Bodrogkisfalud6rt Egyesrilet elnoke elmondja,
hogy akik a Hunyadi 6s T6ncsics riti kijrir6t haszndlljitk, mondj6k, hogy katasztr6fa ott
kimenni. A Pet6fi rit elej6n viszonylag j6 a Petofi ut, a padkahifinyzik. Z6ldi pali b6csi el6tt
kellene kb. 10 m2-t aszfaltozni. Kerdezi, nem lehetne-e ehelyett a jobb szakasz helyett a
Hunyadi 6s T6ncsics utakat kijavittatni.

Alltvt

LASZLO polg6rmester elmondj a, mdg nem tudni, hogyan fogjdk leosztani ezt a
penzt. 1 milli6rd forintr6l van sz6 cisszesen. Amikor o tudom6st szerzett r6la, m6g nem volt
publikus, de most mrir tcibb fel6l hallott rola. Remdli meg is fogi6k kapni, amit csak
megkciszcinni tud. Bek6rtdk a Pet6fi ifihelyrajzi szdmdt, amit erirfi. a fehijitrls.
MAJOROS PETER k6pvisel6 vdlemdnye szerint a23 millio forintos beruhftzds keretdben
biztosan bele lehetne tenni a Hunyadi ds T6ncsics telep javit6s6t is.

o

HEGEDUS JANOS bodrogkisfaludi lakos: m6r akkor6k
kikenilni. Ki kellene v6gni azokatds irgy leaszfaltozni.

a

ktLtyvk, hogy nem

lehet

AnAnn LASZLO polg6rmester megpr6b6l majd tenni valamit annak 6rdek6ben, hogy ott is
el tudj6k vegezni az ittjavititsokat. A kozbeszerzdst kovet6en tudj6k meg ki lesz akivitelezd.

Nem az cinkormriny zatnak kell maj d azt lebonyolitani.

HEGEDUS JANOS bodrogkisfaludi lakos szerint majd ha odakertil
kivitelez6, akkor kell megpr6b6lni.

ADAU LASZLO polgSrmester elmondja,

a sor, hogy

lesz

ha lesz 16lehet6sdg, ffieg fogjrik oldani.

MAJOROS PETER kdpviseld elmondja, hogy a Pet6fi iit Szacsk66kt6l lefeld trirhet6. Ha

az

a szakasz kimaradna a fehijftrisb6l, annak fejdben be lehetne tenni a Hunyadi utca 6s Tiincsics
telep javit6srit.

HEGEDUS JANOS bodrogkisfaludi lakos kdzli,hogy Zi:ldiPali b6csi el6tt is van kdt lyuk.

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, nem tudni mikor keriil az alszitmlhra a penz. Ha
november vdgdn kapja azt meg az dnkormdnyzat, akkor m6r csak tavasszal kenil sor az
ftfelirjitrisra.
MAJOROS PETER es fgpfs FERDINAND kdpvisel6k szerint az nembaj, ha tavasszal
keriil csak sor a beruhSzilsra.

aUAVt LASZLO polg6rmester

elmondja

,hiilbateszik

bele

az anyagot,azt kimossa az es6.

HEGEDUS JANOS bodrogkisfaludi lakos k6rdezi, hogy abb6l az anyagb6l, arnit a
kcizmunk6sok hordanak ki padkazdshoz, lehetne-e vinni a Hunyadi ritra.

AnnU LASZLO

polg6rmester kcizli, hogy oda is fognak vinni, haladnak sorba, a De6k utat
| kdty iznak.

hagyj 6k uto lj ilra. Jel enl e g a temet6n6

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint taryyatnikell majd

a

kivitelez6vel, ha oda keriil a sor.

AUAI{ LASZLO polg6rmester

elmondja, a tervek szerint kapna az ut egy 5,5 cm-es aszfalt
borit6st, melyb6l 1,5 cm a kop6r6teg. Meggyaluln6k 6s rij padk6t kapna az ut vegig. Ahol
sztiks6ges, ott vdp6s megold6st alkalmazninak, pl. a Rub6czki parton, hogy az rit sz6l6t ne
mossa el az eso.

HEGEDUS JANOS bodrogkisfaludi lakos nem tartja
gond, amikor rffagy.
Tobb hozzdszolils nem l6vdn
tfugyal|sfua.

AOIwI LASZLO

j6

megold6snak

a

vdpffi. T6len van

polg6rmester rifilr a mdsodik napirendi pont

2. napirend

ApAnA LASZLO polg6rmester elmondja, megkapt6k a k6pvisel6k ir6sban az onkorm inyzat
I. f616ves gazdillkoddsar6l sz6l6 tdjekoztatot. Kdri az aljegyz6 asszonyt, mondja el sz6beli
kiegdszit6s6t, majd a k6pviselok tegy6k meg dszrevdteleiket.
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ALEXA ILONA aljegyz6 igyekezett rnindent leirni a napirenddel kapcsolatban az irasos
el6terjeszt6sen, hogy milyen volt a pdnzmozgds az elso fdl6vben, igy nincs sz6beli
ki

eg6

szit6 s e. Y 6rj a a j e

1

e

nl6v5 k ho zzhsz6lhs dt.

AOAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy minden szhmla ki van egyenlitve, nincs
tartoz6suk. Az els6 k<irben beadott REKI-I a mai napig sem bir6lt6k el. Hdrcsik k6pvisel6 irr
tiirelemre intette az <inkorminyzatokat r<ivid hatdrid6n beliil el leszbirfivads fel lesz nyitva a
rendszer, hogy azuj pillydzatot be lehessen nyfjtani.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy ez a tdjekoztat6 jrinius 30-val bezir6lag szdl,

a

harmadik negyed6w6l majd a novemberi testi.ileti tildsen nyrijt t6j6ko ztat6st.

ADAU L ASZLO

pol g6rme ster k6ri a hozz6sz6l6sokat.

Hozz6sz6l6s nem l6vdn i$ter akrivetkez6 napirendi pontra.

3. napirend

ALEXA ILONA aljegyzS elmondja, most mar meg kell hozm a dont6st a testi.iletnek az
utcanevek megvilltoztatisiwal kapcsolatban, mar andpszavaz6s is lez6rul, amikor nem lehetet

kciztertletet megv6ltoztatni. A kormrinyhivatali felhfvris krltelezi a testiiletet. Nem lesz
marad6ktalanul n6pszeri a ddntds a lakoss6g kcjr6ben. Amennyire lehet igyekeznek majd
segiteni a lakoss6gnak, de akkor sem fog zokkenomentesen menni, ismerve a kiil6nbrjz6
szolgSltat6kat, valamirt a penzintdzeteket, a biztosft6kat is 6rinti. Gyakorlatilag nem tudj6k
m6t odfnni ezt a dont6st, amit t<ibbszor is megbesz6ltek testiileti rildseken. A
kcizmeghallgat6snak is tdmrija volt. A javaslat szerint a V<jrcjs Hadsereg utc6nak a Kisfaludi, a
Sallai utcdnak a Templom utcahangzott el. A Vorcis Hadsereg rit eset6ben volt m6s javaslati
is, de a Sallai esetdben nem. A Kili6n utca lak6i krizott a ndvvilltoztat6s ellen6ll6sba i.itkozott
kdrtdk, hogy maradjon a Kilidn ndv. Felvet6ddtt, hogy maradhatna a Kili6n ndv, mint kelta
eredetri ferfindv. Szerencs vdrosban is felvet6d6tt ez a n6v a Kili6n Gyrirgy t6r eset6ben. A
kormdnyhivatal a Gycirgy nevet elhagyva - ami kisfalud esetdben nincs - elfogadta azt.
Megkerestdk a Magyar TudomS.nyos Akaddmi6t, akinek az SlIlsfoglaldsriban tesz ja.,raslatot,
de m6g nem kaptak rd vitlaszt. Amennyiben rigy drjnt a testiilet, hogy marad a Kili6n n6v,
abban az esetben az utcanevtdbliln azt szerepeltetni kell, miszerint kelta eredetri f6rfin6vr6l
kapta a nevdt. Szerencs v6rosnak volt egy sztikjtte, akir6l elneveztek utc6t, de mivel
ndvegyezosdg volt, megk6rt6k az MTA 6ll6sfoglal6s6t. Arra meg is kaptak a v6laszt, hogy
maradhat azutcanev, csak ki kell imi at6bl6rameg azt is, hogy ki ut6n kapta azutca a nevet
6s az a szemdly mikor szi.iletett 6s halt meg.
Ezert is ment ki ugy a hattnozati javaslat, hogy a Kili6n utciit V6rhegy utca n6vre
v6ltoztassrik, vagy pedig maradjon mint kelta eredetri fdrfindv. Lehet mris javaslat is m6g, de
nem hirzhatj Skel a dcintdst.

ADAU LASZLO

polg6rmester tiszteletben tartja a Kili6n utca lak6inak k6rdsdt, mivel
lehet6s6g l6tszik ama, hogy ne vdltoztass6k meg az utcanevet, maradjon KiliSn mint kelta
eredetri ferfin6v. Besz6lt Koncz Ferenccel, Szerencs v6ros polg6rmester6vel is, aki elmondta,
nem v6rt6k meg az MTA all6sfoglal6s6t, mivel a korm6nyhivatal megadta ezt a lehetosdget
nekik.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 szerint ez alegegyszenibb, mert ezzel az trtchval igy nincs
semmi teend6, nem kell semmifele okm6nyt kicser6lni.
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MAJOROS PETER k6pvisel6 ha j6l erti, igy csakazutcandv tfhlfkrakell r6irni, hogy kelta
eredetri ferfin6v, az okrntnyokra nem.

AnAnn LASZLO polg6rmester: igen, igy csak k6t utcandv tablifikell k6szittetni. Erdekesnek
taftja, hogy a r6gi utcandvtablat is meg kell tartani, tfih'(vvaazoranevet.
HEGEDUS JANOS bodrogkisfaludi lakos megSegyzi, en:e azdrt van sziiksdg, hogy pl.
betegszdllit6 tudja hov5 kell menni a beteg6rt.

a

AUAVT LASZLO polgiirmester: ha az eloterjeszt6ssel egyet6rtenek, azaz, hogy a Voros
Hadsereg irtb6l Kisfaludi rit, a Sallai ritb6l Templom rit legyen, valamint a KiliSn rit
megmaradjon, mint kelta eredetti ferfindv 6s nincs m6s javaslat szavazilsra teszi fel a
hatir o zati javasl atot.

A K6pvisel6-testtilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5
igen szavazattal, ellenszavazat 6s tartfizkodfls n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslatot 6s
az alilbbi hatir ozatot hozzaz
Bodrogkisfalud kiizsdg Onkormdny zata Kfipvisel6testiiletdnek
7 4 /2016. (X. 24.\ hatfr ozata

T{rgy: Bodrogkisfalud kdzsdgben az Mdtv

14. 5. Q)-(4) bekezddsdvel drintett utak neveinek

megvilltoztatdsa

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzatfnak Kdpviselo-testiilete az Motv 14. $. (2)-(4)
bekezd6s6vel 6rintett utak neveinek megv6ltoztatilsa kapcs6n tett el6terjeszt6st megvitatta 6s
az aIilbbt hat6r ozatot hozza:

hhzszdmozfts szabillyair6l sz6l6 212015. (II. 3.)
onkorm6nyzati rendelet6ben foglaltakra tekintettel az 1rintett kdzteriileteket 2016. december
I-toI az alSbbiak szerint nevezi 6t;

a kdztertiletek elnevez6s6r6l 6s a

Viiriis Hadsereg
Sallai

ft fj

ft fj

elnevez6se Kisfaludi

ft

elnevezdse Templom rit.

A Kilirin rtt eset6ben megmarad a Kilifn rft elnevez6s, mely kelta eredetii f6rfin6vr6l
keriilt elnevez6sre 6s emiatt elrendeli a K6pviseld-testiilet az utcan6v eredet6nek
n6vtibl6n tiirt6n6 feltiintet6s6t.
Felkdri a K6pvisel6-testiilet az aljegyzot, hogy az ij kdztertilet elnevez6st a Kdzponti
Cimregiszterben vezesse AL A v6ltozdsr6l t6jdkoztassa az illet6kes hivatalokat 6s
s zo I g61tat6 kat, valamint az lrintett I ako s okat.
Hatdrid6 : azonnal 6s folvamatos

Felelds:

aljegyzo

5. napirend

Az dttidik napirendi pont keret6Uen AnAiU LASZLO polg6rmester Balogh S6ndort javasolja
alpo I g6rme sternek, amennyiben elfo gadj a

a

j eldl6st.

BALOGH SANDOR kdpvisel6 megkoszoni a jelcil6st

6s bejelenti szemdlyes 6rintetts6g6t.

A

K6pvisel6-testtilet hatfrozat-hozatal n6lkiil, egyhangirlag Balogh S6ndor k6pvisel6
szemdlyes 6rintetts6g6nek bejelent6sdt tudomdsul veszi 6s a szavaz6sb6l nem zdrjaki.

ALEXA ILONA aljegyzo tajdkoztatja a kdpviseloket, mint az tudjfik, a bir6sdgi

vdgzds

annyit mondott ki, hogy hatvan napon behil v6lasszonatestiilet alpolgdrmestert. Ezt ahatvan
napot a joger6re emelkedds ut6n kell 6rteni. Augusztus h6napban nem sikeriilt tov6bbra sern
alpolg6rmester v6lasztani. Eztjelezni akarta a korm6nyhivatalnak - mivel a 60 nap lejar6ban
volt -, viszont_k6rddses volt, hogyan kell drteni az iteletjoger6re emelkeddst a torv6nykez6si
sziinet miatt. igy akkor nem jelzett semmit, mert nem volt tisztfnott, hogy bele szrimft-e a
joger6re emelkeddsbe a tcirv6nykezdsi sziinet. Amikor a korm6nyhivatalt6l voltak kint
ellen6rizni a vagyonnyilatkozatokat, valamint a jegyzokcinyveket neztek meg, aznap erkezett
meg a bir6srit6l a jogerdsitesi ztradek Igy szeptember 3-a ut6n 60 napon behil fog Iejdmi a
kijtelezds. Azutin fogja k6rni a Korm6nyhivatal a Bir6s6got,hatalmazza fel a dontdshozatalra,
ha addig sem sikeriil alpolgrirmestefi vfiasztani. Amig ez a dontds nem szriletik meg, minden
testi.ileti ril6sen meg kell kisdrelni az alpolgtrmester vflasztilstfi.
AOAwT LASZLO polg6rmester elmondja, hogy november 2-dn jar le a 60 nap, az okt6ber
24-i testtileti tildsen tehetnek mdg az alpolg6rmester viiaszt6sra kis6rletet.

l{tr a hatvan nap, 6s rogt<in
jelezni fogja a korm6nyhivatalnak, ha nem sikeriil alpolgdrmestert v6lasztani, hogy mindl
gyorsabban rcividre lehessen azt zfuni.
ALEXA ILONA aljegyz1 elmondja, akkorra teljesen biztos

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint azmegtov6bbi kdt h6nap lesz.

AnAnn LASZLO polgrirmester megjegyzi, amlg kcitelezi

a kormSnyhivatalt abir6siry,

azis

bele fog telni valamennyi idobe.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, annak is joger6re kell emelkedni, ami biztosan i5 nap.
Jelen esetben azdrt huz6dott el jriniust6l a dolog, mert a towdnykez6si sziinet a joger6re
emelkeddst megho sszabbitotta.

AUAnn LASZLO polg6rmester ezek ismeretdben kdri

a

testiilet dontdsdt.

ALEXA ILONA aljegyzo ismerteti a szavazds menet6t, elkdsziti, majd kiosztja a szavaz6
lapokat.

A titkos szavazdsr6l kiildn jegyzSkonyv k6szi.il.

A titkos szavazhs lebonyolit6sdt

kovetoen MAJOROS PETER kdpviselo, az igyrendr
bizottshg elnoke tajdkoztatja a kdpviseloket a titkos szavazls eredm6nydr6l, melyr6l k6sziilt
j e gy zokony v e j e gy zoko nyv me I I 6kl et 6t kep ezi.
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Ennek megfelelden Balogh S6ndor alpolgirmester jeliilt
szavazatot kapott, fgy megvilasztisa nem tiirt6nt meg.

2 igen szavazatot 6s 3 nem

Bej elent6seko javaslatok

ALEXA ILONA aljegyzl kiosztott egy eloterjesztdst, melyb6l kitrinik, hogy a korm1nyzali
funkci6k elnevez6se, illetve jelz6se folyamatosan vfitozik, melyeket a Szewezeii ds
Mtikctddsi Szab|lyzat 2. sz6mu melldklete tartalmazza. Az ttj korm1nyzati funkci6kat 6t kell
vezetni az SZMSZ-en valamint a torzskonyvi nyilv6ntart6son. Megszrint az 6vodai

intdzmenyi etkeztetds, helyette gyermek6tkeztetes krjznevel{si itxdzmenyben kofogot kell
haszn6lni. Megsztint a szabad kapacitris terh6re vegzetttevdkenys6g, helyeite a m6shova nem
sorolt gazdasdgi iigyek kormhnyzati funkci6t kell alkalmazni, a sziinidei gyermek6tkeztetds

miatt fel kell venni az int6zm6nyen ki\riili gyermek6tkeztetds kofogot, valamint a

kdzfoglalkoztatdsi programok kapcs6n akozfoglalkoztattsi mintaprogramot.
Ez egy olyan adminisztrdci6s dcint6s, amit meg kell hozni, jovilhagyva rendelet-tewezet
javaslatot.

AUAwI L ASzLo

po I g6rmester

k6ri

a kdpviselo

Hozzbsz6l6s nem l6v6n szavazdsra teszi
tervezetet.

k

hozzttszorfusitt.

fel az SZMSZ m6dosit6s6r6l sz6l6

rendelet-

A K6pviseld-testiilet jelenl6vd 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5
igen szavazattal, ellenszavazat 6s tartilzkodits n6lkiil elfogadja a rendelet-tervezetet 6s az
aldbbi rendeletet alkotja:
Bodrogkisfalud kiizsdg Onkorrn{n yzata K6pviseldtestillet6nek
t3 /2016. (X.25.) iinkormdnyzati rendelete

A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzatrfil sz6l6 2/2015.(II.3.) iinkormdnyzati rendelet
mrfdositrisd16l

Bodrogkisfalud Kcizs6g Onkormdnyzatdnak Kdpviselo-testrilete

Magyarorszftg

Alapttirvdnydnek 32. cil<k (1) bekezdds d) pontj6ban meghatilrozott eredeti jogalkot6i
hatdsk<irdben 6s a Magyarorsziry helyi cinkorm6nyzatairol szolo 2011. dvi CLXXX1X.
tcirv6ny 42. 5 2. pontjhban meg6llapitott feladatkcirdben eljdrva, a 43. g (3) bekezd6s6ben
kapott felhatalmazds alapjhn a szelezeti ds mtikciddsi szab6lyzatadl s2616 212015.(II.3.)
dnkorm6nyzatirendelet m6dositds6r6l a z aldbbiakat rendeli el:
l.

$.

A rendelet2. sz mell6klete hely6be ajelen rendelet

2.

$.

A rendelet20l6. okt6ber 25. napjdnlephatiiyba

1

1.

sz. melldklete l6p

tt
1.

2. A Bodrogkisfalud kiizs6g

sz. mell6klet:

Onkormfnyzata ktizfeladatht6s szakmai alaptev6kenys6g6t azalihbi

kormhnyzati funkci6kon l6tja el:

011130

0nkorm6nyzatok6s<inkormdnyzatihivatalokjogalkot66s6ltal6nos
i gazgatdsi tev6kenys 6 ge

011220
013210
013320
013350
013360

Ad6- v6m-

6s

j6ved6ki igazgaths

Statisztikai tevdkenys6g
Kdztemet6-fenntart6s 6s -mrikiidtet6s

Az <jnkormdnyzativagyonnal val6 gazdillkoddssal kapcsolatos feladatok
M6s szerv rdszdre vegzettpenzigyi-gazdalkoddsi, iizemeltetdsi, egy6b
szolg6ltat6sok

016010

Orszdggyil6si, rinkorminyzat6s eur6pai parlamenti
k6pvisel6v6laszt6sokhoz kapcsol6d6 tevdkenys6gek

016020
032020
041231
041232
041233
041237
045160
045230
047410
049010
051020

Orszilgos 6s helyi ndpszavazhssal kapcsolatos tev6kenysdgek

Tiz-

es katasztr6favddelmi tevdkenysdg

Rovid id6tartamrikcizfoglalkoztatils
Start- munka program

- T6li krizfoglalkoztatils

Hosszabb id6tartamri krizfoglalkoztatils

Kdzfoglalkoztatdsi mintaprogram
Kdzutak, hidak, alagutak i.izemeltet6se fenntart6sa

KompAr-

6s rdvkozleked6s

6s belvfzvddelemmel dsszefiigg6 tevdkenysdgek

M6shova nem sorolt gazdasdgirigyek

Nem vesz6lyes (telepiil6si) hullad6k cisszetev6inek viiogatfsa,

elkiilcinitettbegyrijtdse,sziilitfsa,fitrakisa

051040
062020
064010
066010
066020
072111
081071
082091

Nem veszdlyes hullad6k kezel6se , itrlalmatlanithsa
Telepiil6sfejleszt6si projektek 6s tiimogat6sok

Kdzvililgitds
Zoldterilet-kezel6s
V6ros- kozseggazd6lkod6siegy6b szolg6ltat6sok

Hdziorvosi alapellfltSs
UdtitOi sz61l6shely szolgilltatds 6s 6tkeztet6s
Kdzmrivel6d6s - kdz<jssdgi

ds

tiirsadalmi rdszvetelfejlesztdse

L2

ell6t6s

091 140

Ovodai nevel6s,

096015

Gyermek6tkeztet6s k<iznevel6si intdzmdnyben

r04037

krt6zmdny en kiviili gyermek6tkezd6s

106010

Lak6ingatlan szoci5lis c6hi b6rbea ddsa, izemeltet6se

t06020

Lak6sfenntaft 6ssal, lakhat6s sal 6 sszeftig 96 ell6tSsok

1

0705

Az

O

1

mtikcidtet6si feladatai

SzociSlis 6tkeztet6s

nko rm 6ny zat v 6llalkoz6s i tev6 kenys 6 get

n

em fo lytat.

AIAwI LASZLO polg6rmester

elmondja, hogy a mezSgazdashgi startmunkaprogram
keret6ben termelt kukoric6t sikertilt eladni cscivesen hiromezer forint6rt mfuzsinkerft
Szegilongnak, dsszesen 6 | .200 forint6rt.
Jdv6re megptiyfuzftk a Matyis6k fdle ingatlan - amit megviisiiroltak - bekerft6s6t is. A Pet6fi
riti tertiletre jelenleg tiz 6ves szerz6d6siik van, de krithetnek mdg hosszabb tilvtthasznillatbav6telit is.
BALOGH SANDOR k6pvisel6 kdrdezi, hogy a mellette 1dv6 egyhdzi teriiletre van-e a
haszn6l6nak haszonb6rleti szerz6d6se.

AUAVT LASZLO polg6rmester nem tud haszonb lrIeti szerz6d6sr6l, de aztm6r nagyon rdgen
mriveli ahasznfiloja. Nem tudja mit ad cserdbe az egyhdznak.

MAJOROS PETER k6pvisel6 megjegyzi, hogy a 3801-es rit menti teriilet is az egyhinnak
teriilete. Val6szinri hallgat6lagos meg6llapod6s van a tenilethasznfi6 es az egyhink<izcitt.

a

BALOGH SANDOR k6pvisel6 szerint sziiks6gi.ik lenne azokra a teriiletekre.
KOVACS LASZLO k6pvisel6 tudomiisa szerint felveszik azokert a tertiletek6rt a ftildalapri
tfimogatdst, ami hekt6ronk6nt 70 ezer forint.

BALOGH SANnOn k6pvisel6 arra kivilncsi - most m6r kimdrt teriiletek vannak -, hogy
milyen jogcimen hasznlljhk az egyhtn teriilet6t, mivel tudvalevo, hogy azt nem az egyhlz
mriveli.
KOVACS LASZLO k6pvisel6 vthnaneza dolognak. Onkorm6nyzatokis kapnak t6mogat6st.

ADAU LASZLO

polg5rmester elmondja, hogy

a

kozmunkaprogramban

indul

a

sert6sprogram, az 6llattenydszt6s, de az onkormtnyzatnak nincs olyan tertilete, ahol sert6st
lehetne tartani. Egy alkalmas tenilet lenne, azitn. puklus tanya.

KEPES F ERDINAND k6pvis el6 a tany amelletti teriiletre kerdez

16.

BALOGH SANnOn k6pvisel6 elmondja, hogy azkie.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a V6rhegy fel6 vezet6 bejtr6ra hozat ket
kocsi 80-es k<ivet, Ill6s J6nos pedig embert intdz a szdtpanirozdshoz 6s azt a sixga anyagb6l
megpr6b6lj 6k kiegyenliteni.

Tdjlkoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Rudolfn6 fital hasznSlt vend6gszoba ki van tiritve.
Leverik a vakolatot, felszedik a padl6t. A padl6 helydre jar6lapot tesznek le, amit krinnyebb
tisztilntartani, nem folyik a16 semmi. K6t ember bevilllalta a kipakol6st,5-5 ezer forintdrt 6s a
lomok elszdllitt.sa i s me so ld6dott.

t3

K6ri, akinek van bejelentdse, javaslata az
MAJOROS PETER kdpviselo k&dezi,hogy

tegye meg.

a kompos kamera

felvdtele meg lett-e nezve.

AOAnn LASZLO polg6rmester szerint, ha gondolj6k a kdpvisel6 urak lemehetnek
megndzhetik, 6 nem n6zte. A kompn6l most is kotelet kellett cser6lni.

MAJoRos PETER k6pvisel6 k&dezi,hogy

ds

nem fogi6k soha visszandzni?

AOAwT LASZLO polg6rmester kdzli, nezzdk meg, ha gondolj6k, rendelkez6stikre 6ll
b6rmikor a felv6tel, rajta nem mrilik.
Dolgozik a komp, mdg van is 6rbev6tele. Tiszacsegdn indul kompos tanfolyam, sz6Lt az
Aggteleki Nemzeti Parknak is, hogy tudjanak r6la. Megkoszrintdk, de hogy az6ta int'ztek-e
valamit, nem tudja.
Epelem tertilet6r6l a felsz6mol6s megsztint, gazdfit cserdlt az ingatlan, de az i$
tulajdonos m6g nem ismert.

A BVM

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hhthaigy

fogi6k fizetnia telekad6t.

mar

KEPES FERDINAND kdpviselo kdrdezi , igaz-e, hogy

a

politikai elitnek koze van hozzh.

AOAwT LASZLO polgdrmester elmondj a, a felszttmol6s ut6n nyilv6nval6 an a tartoz6sokat,
illet6en els6 a NAV, nem val6szimi, hogy az <jnkorm6nyzathozztrfog jutni a 6-7 eve elmaradt
telekad6hoz.Hamajd bejelentkezik a tulajdonos, akkor fogj6k tudni kivetni az adot.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 az irtnt 6rdekl6dik, hol fog bej6rni az ingatlanra a tulajdonos.
Egy kcirforg6 megoldan6 a probl6m6t, a balesetek elkertildse miatt is.

AOAwT LASZLO polg6rmester elmondja, hogy szolgalmi jog van bejegyezve az SW
Umweltechnik KFT teriiletdn a megkozelitds miatt. Volt sz6 arr6l, hogy ideaigj<in majd a
n6gys6vos rit, de tudom6sa szerint, az csak a s6rgaborh6zig fog majd lrrrtani. Az is megold6s
lett volna az ingatlanbejdrd;sdra.

K6ri, akinek m6g van bejelentdse, javaslata, aztegye meg.
Tdbb bejelentds, javaslat nem l6vdn z6rtilestrendel el.

Kmf.

6x
polg6rmester

Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
es megbizhs6b6l:

"t\

t

" /h_A\-(
*\Llr*
vAlexa Ilona
aljegyzo

tiileti iil6se

Tisztelt'K6pvisel6testiilet!

i
Bodrogkisfalud kozsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6testiilet6nek a

:

;

2016. okt6ber 24-en

megtartand'6 kdpvisel6testiileti iil6sei' napirendjeihez az el6terjeszt6seket az aldbbiak szerint
terjesztem be:
v

2. napirendi ponthoz:

A napirendi pont tdmdja az 0nkormfnyzat 2016.I feldvi gazdtik;od,6s6r6l sz6l6 t6j6koztat6
megvitatdsa. Az illlamhdzilart6s mrikdd6s6t meghathroz6jelenleg,hat6lyoS szabillyozls szerint
a kdpvisel6tertiletnek nem kcitelez6 feladata uz onkotmmtyzit 'fdldu.r gazdilikodas6nak a
megvilatdsaillet6leg:az err6l s2616 besz6mol6 elfogaddsa, azonban jogos igdnykdnt meriil fel
a gazd6lkod6sr6l sz6I6 tfujl€koztat6, hiszen a k6pvisel6testrilet tagJii ezekei a ti$.6koztat6kon
kereszttil kapnak tdilkoztatdst a gazdiilkodfs helyzetdrll az eloftanyzatok alakul6s6r6l.
Miutrln jelenleg nincs szabtiiy,ozva mit kell tartalmaznia a tdjdkortat6nak ez6rt, a.bevdtel'eket
6s kiad6sokat a kolts6gvetdsi rendeletnek megfelelo taglaldsban mdrlegszertien bemutat6
szfimszaki t+b-I6zat mellett
mely tartalmazza az eqedeti 6s m6dbsitott elgirdnyzatokat
valamint. a feldvi teljesft-6st i:
_ _ _r1ou9g:r tdjlkoztatdst nyujtunk Bodrogkisfalud kdzs6g
Onkorm6nyzata 6s intezmenyei 2016.I. fel6ves gazdhlkodasiir6l :

-

linkormdnyzat 2016. dvi ktilts6gvetesi bevdteli 6s kiaddsi eloirfinyzat6nak osszege:
206.036.642 Ft, melyben a kdzds onkorm6nyzatihivatalkdltsdgvet6si is be6piil.
jrinius 30. napjdig teljpstilt bevdtelek f66sszege. tOg.4OZ.,|g4 Ft, rnely 53 %-os
A
-2016.
teljesit6st rnulat.
A f6l6vi teljesiilt ds a sz6mszaki kimutat6sokban szerepl6 kiaddsok osszege:91.088.051 Ft,
i
mely
2015..;{ririus 30. nap.jfn ez enkoffa enyzatp6niliszlete: 16.$c9.0s3 Ft volt.

f-z

44Yo.

A

szdmszaki melldklet Bev6telek t pontja taglalja az dnkormany zatok mrikoddsi
fmogatdsai! tulajdonkdppen itt kertilnek f.i.ri"tattu" *-t gyn"rezett no#.tl; a-;g;;;k.
Ezek folyosit6sa az 1.1-t5l 6s 1.4 sorokig jogszabillyban meghatfurozottak szerinti bontdsban
hav onk6nt lrkezik az dnk orm 6ny zathoz nett6 fi nan szir o zds keret6b en.
Az 1.5 Mtikttd6si cdhi kvi t6mogat6sok ds kieg6s zito timogat6sok sorban a fdl6ves teljesitds
jelent6sen elmarad az 6ves gloirinyzattol. Az eredetileg tervezett 22.421.945 Ft tervezett
bev6telhez k6pest f616vig csak 578,770 Ft teljesiilt. ELen a soron keriil megtervezdsre
bevdtelkdnt - tekintettel arra is, hogy a kclltsegvetds bevdteli 6s kiaddsi oldal6nak brutt6banegyensrilyban kell lennie -' az cinkprmilnyzat fon6shi6nya, - amit tdbbek k6z<jtt rendkfvrili
<inkorm6nyzati tdmogat6si ig6nyre benyrijtott pillydzattal cscjkkentetne az onkormdnyzat. valamint a b6rkompenzhci6k'ra adott tdmogatdsok cisszege. Onkormdnyzatunk " ZO|A.
m5jus6ban az 6vod?i t6rsul6si hozz|jilrullsok valamitt az elszttmol6$ok miatt akincst6r feld
visszaftzetendo kiad6sok finanszirozhsfira 5.952.820 Ft osszegii reki tamogatds ir6nti k6relmet
nyrijtott, be, mely a jelen t6jekoztat6 benyrijt6s6ig nem keri.ilt elbirrii6sra. A reki pttlydzati
felhiv6s szerint 'egy cinkormhnyzat egy 6vben kdt alkalommal nyrijthat be t6mogai6st a
benyfjt6si hathrid6: szeptember 30 napja. Tekintettel ana, hogy a m6jusban benyrijtott
pLlydzat nem keriilt elbir6l6sra, igy nem volt lehet6sdgiin! szeptemberben fjabb pillyazatot

arca a .l(tszd.mra 9,l6ii6nyzott . b6r nem kenilt fblhaszn6l6sra valamint a
,igy
'kdzfoglalkoztatottakndl magas a t6pp6nzenl6vok
ar6nya.
Az 1.2 sor a szemdlyi jellegti juttat6sok ut6n kifizetett j6rul6kokat tartal mazza, eryrek
alakul6sa a szem6lyi juttat6sok ala!ul'6s6t6l fiigg. '
:

:

Az L3 sor tarlalmazza az cinkormhnyzat

.

I kapcsolatos kiad6sokat. Ezen a soion

.

es i"tOr,i, rinkormdnyzrtihivatal mtikcidtetds6vel
:a
szerepel az 6pi.iletek ds
{elbpiil6siizemeltet6s rezsi

kdlts6get (viz, villany, gdz stb...), az dleimezdsi'alapanyagok,,szolg6ftJar"f,,
ii.f.i*,
stb'..), irodaszerek, 'ktil6nbciz(5 dijzk; biztositdsok,-tizemany-ago( taigantartasi
i1t.3.l
kiad6sok; kis 6rt6kti targyi 'eszkilz beszerzdsEk illet6leg a kcizfoglaliozt'at1s;;tk6d;;i

kiad6sai.
Az 1.4. soron kimutatott elldtottak
;

-

'

p6nzbeii juttat6sai a sgg6lyeket (eseti, sztilet6si, iemet6si
s9e6lyek, t<rizist6ryory!6sok)"6s egy6b penibeli szo-ci6Ji9 elirit6sokat 0;kdt6si ;*9;r%;;
gyl 6;gy szertimo gatits, B ur s a Hungaric a 6 sztdndij ak) takarj 6k.
Az 1.5 egy6b mtikdd6si c6hi kiad6sok sora tartalmazza a kcizrjs fenntart6sri i.nt6zm6nvek
mrikdddslhez irtadott pdnzeszkizrjket illet6leg a civil szervezeteknek nyrijtotr
A 2015. 6vi m6sodik reki kdrelmrink elbirahswa december v6gdn kertilt rot.-Zrniutt
6vodafenrrtart6 tarsulds mtikdd6s6re palyazou p6,nz 1tad1raru Jr* 5OiO. e" af.le;i rc*ii
Itt keriil kirnutatrlsra a Tokajl Tctbbcdhi Kistersdgi T6rsul6p fel,€ aszoci6lis gond"oz6k cafet1ria
juttatfsdra tfadott penzeszkdz is.
Az egydb mrikdd6si cdhi t6mogatdsok illarnhdztartdson kivrilre megnevezdsri alsoron kertilt
'megtgrvez6sre
'"ai
szerepel a civil izewezertek szdmdra nyujtand6 miikoiesi
t^^iiita;;k.;
fogorvosi ell6t6shoz, nyrijtott havi t6mogatrisok, valamint a lakoss6gi vizdijak t1iogat1sila
futadott pdnzeszko.z\.k kiaddlai. A fogorv6s szdmirahavi 30 ezer Ftit uJunk at. a tJtcossagi
vizdij;ak tilmogathshra a p|lydzat benffitdsra keri.ilt, azonban abba:r jrinius'30. napj6ig neii
sltilgjgtt d<i1tfsr.9z a kiadris a m6sodik fdldvben realizitl6d,ott. A k3pviset6testiilei dlntdse
az els6 fdldvben a civil szervezetek szitmira az alilbbt p.€nzeszkdzcik keniltek it|ad66;ra,
llaplan
Bodrogkisfalud6rt Egyestilet 250.000.- Ft, Bodrog Menti Bor6szok Egyestilete 100,000 Ft.
A 2. ponl tartalmazza 4z onkdrmhnyz,at felhalmazdsi c6hi kiaddsait. .A.z els6 fdldvben
realizitl6datt beruhazdsi kiad6sok'6sszege: 493.360 Ft volt, mely tartalrnarta,az orvosi
rendel6be vett nyomtat6, az 6nkorm6nyziti hivxalban lev6 ket laptlp Eiil-;6rriJe".r.l
''
konyh6ra v6s5ro.lt gytimcilcscenlrifuga, porsziv6 d_s benzinmotoros gOdorfiir6 krilts6geit
A 2.4' sorcn kirnutatott egydb felhalrnoz6si kiadds a Sv6jci pto.leLthen 6tadott'6s iz EU
eltal lefinanszirozott sajdt forr6s, mely a bevdteli oldalon a3.1 soron jelenik meg.
9yr9a.Iay
Hitelkiad6saink illetiileg 5rt€kpapftokkal, kcitvdnyekkel kapcsolatos kiad6saink nem voltal.

td.p;;itJil.
r*

t

A 6. pontban a 6.2. sorban az illlamhintartison Uettiti megel6legerJ;k uiirrunr.ier.
2.284.642 Ft eloirinyzatot 6s teljesftdst is tartalmaz, mely az-vn. 13. havi 6llami
hozzitjarutdsnak (mely december vdg6n keri.il utal6sra) a kcilts6gu.te, technikai

visrunr.te*

A tajekoztat6 alapjhn k5pezo junius havi pdnzforgalmi jelentds a fokonyvi sz6ml6kra m6r
t6nylegesen lektinyvelt bev6teleket ds kiad6sokat tartalmazza. A r6gen 6tfut6 kiadrisoknak
nevezett, ma azonositatlan tdteleket tartalmaz6 f6k6nyvi szimlilkatl melyek seg6dsz6ml6k
nem. Ezek'a segddsz6mlik azt a cell szolgilljdk, hogy azok a bevdtelek es t<iadasok is
lekdnyvel6sre kenilhessenek, amelyek m6r teljesiilte('de a vdgleges f6k6nyvi szitmlina
keriil6siiket,tehiLt a vdgleges krilts6ghelytiket a p6nzforgalmi konyvel6s idej6n m6g nem lehet
meghatfrozni. Iiyen tdtelek, igy a beruh6z6si kiad6sbk kozlti
,r.i"pelnek a a.,m6r
kifrzetettpd|lyLzati tervek, melyeknek a v6gleges fSkonyvi helydt azfoga^ghut6to"ni, hogy
nyert e a pillydzat, mert amen4yiben nyert e2ek a kiad6sok beruhazal kiadisok l.rrnrh tu
nem nyert a 'mrikcjddsi kiad6sok k<jzritt keriilnek majd elszdmol6sra. Kifizet{sre keri1lt az
IKSZT terveire 794 ezer Ft, a templom fehijit6s terveire 325 ezer Ft, mfg az ovodafehijit6si
terveire 343 ezerFt.

,,.-

l

torvenysertes megsziintet6sdre ddntdst kell hoznia a kdpviselotesti.iletnek
i I I et6.en, me lyre az alilbbi hatdr o zati ava s I
atot te szem :
i

B odro

gkisfatud

kdzs

6

az

utcaneveket

g inkormdnyzat a Kdpv is e kit e s ti)l et dne k

,\'..,,.',,'/2aI6.(X.24')hatdrozattervezete:'
'

Tdrgy;.Bodtogkisfalud kdzsdgben az Mdtv 14.

mqgvdltoztatdsa

S A-@

bekezddsdvel drintett utak neveinek

;

Bodrogkisfalu( kazsdg Onkormdrylzatdnak Kdpviselfitesttilete'
bekezddsdvel drlintett utak neveinek megvdltoztatisa knpcsdn ,rr,
az aldbbi hatdrozatot hozza;

az Mr)tv 14. S. e).g)
*rgritotti i,

"lAririrrnAit

a. kdztertiletek elnevezdstirdl ds a hdzszdmozds szabdlyair,l Szdl6 2/20..S.
3.)
onkormdnyzati rendeletdben fogtaltalcra tekjntettel az drintett koztertileteket az atdbbiak
--''" " -*'szerint nevezi
,

dt:

'

,

Vhriis Hadsereg fu

, ,.

i

':' ;-

(II

ilj elnevezdse Kisfaludi utca

Sallai rtt rtj eh:evezdse Templom

utca ,

'

A l{ilidn fit ili el-neyezdse ,Vdrhegy utca vagSt megmarad a Kilitirn fu elnevezds, mely kelta
erg3d_e-( fdffindvrdl keriilt: elnevezdsrc ds emiitt elrendeli a kdpvisel1testiilet iz
utca

,

nevtdb tdn

Fetkdri

td

rtd n 6 fe ttiintetds d t.

a

kdpviselfitesttikt. az 'aliegtzdt; hog,t az tij koztertilet elnevezdst a Kdzponti
C{mregiszterben vezesse dt. A vdltozisrdl tdiLftiznssa z illetdkes hivatqlokat Ai trotgiirfiJmi
valamint az tlrintett lakosokat.

,

HatdridS: azonnal

ds

Fb'i;;id;;' iurgyra

folyamatos
u
t' . '
'

,
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BodrogkisfaludKiizs6gOnkormdnyzata
2016. EV I. FELE\'I BESZAMOLOJA OSSZNVONT MERI.EGE

1.1.

.

BEVETELEK
1,

sL ttibldzat

Bev6teli jogcim

.+...+4.

I.3.)

l9 017 000

6255 3t'1

18 741 335

El6zti 6v v6llzilkozisi mtradvmyenak igdnybevetele

melliklet

t.L

BodrogkisfaludKiizsdgOnkormdnyzata
2016. EV I. FELE\4 BESZAMOLOJA OSSZEVONT MERLEGE

melldklet

.

KIA DA S OT
tdbtdi

sz

2.

Ezerforintban

Sor-

#Hrv!

Kiad6si jogcin

szdm

Eredeti.
#EIVI

el6irdnvzat
B

I
I

c

ruuKoost KottsCgvetg kiaddsai (1. l+... +l 5.+1. I g.)

S4maly

188-123 000

Juttatdsok
terhel6 jriruldkok

is szwialis hozijarulEi ado

Dologi

l
I

tsuatoft* peEbelt Juttatasai

@ocra- es kezessdgvalal6sbol kifiatds AH_n beliilre
-Vissatdritend6 t6qrogatrisok, kolcsonok
- vrss4teritendd tAqtogarasok, k0lcsdn6k tdrlsadse AH-n beliilre
. Es:y6b mikddsi bdtr unosar6sgi AH;EdiE.

I.l l

E6612427'
48 488 592

22 82s oob

22.W5 Q00

I

40 038 000

40 038 000

t8 639 409

I

006 612

402 000

3 481 620

16 232 000

t6 232 000

4 996 194

l2 852 000

l2 852.000

,240 812

3 380 000

590000

8

nwit6saffiii"

,

----

t.14.

- Visszatdritend6 timoeatrcok, kiitcsdnok
- Arliegdszitdsek,

5.

t6

t.

E

r2J000

00 626 000

Eldai 6vi elszrimolasbdl szdmuo befizetisek
- Tiirvdnl eldirllon atajrnl6 befizetdiek
Elvondsok q.befi zetdsek

.
|

188

100 626 000

8,402 000

Egyep muKgdesl

9.
10.

D

iE--iiuir*-

n;iit*^

- Kmattemogatasok

t.17

'

3 180 000

Tartal6kok
l:19.

|.20.

. Cdltanaldk

I'alhalmozisi klilts6gvetds kia4dsai (2. lr.+2,3.+2.5
2.t.

Beruh6z,sok

15 629 000

.

at
2.3..bol EU-s foftisbol megval6sul6

2.4.

r.r.-oor

.

-

2.7.
2.8.

2.t3

.

).0.

tdmon"tn*i

An-

I

Hitel-. kAlsantdrleszre dilamhrizt-on triviilre (n.t. + ... +
Hosszi lejfuaru hitelek, kdlcstindk lorlsztse !6utigyi vrillalkozainak

i.j.)

ilt,

I
I
I

493 360

9 950 000

9 950 000

2l 0 000

210 000

1 691 622

210 000

2t 0 000

|

b"ti,lr"

kivijhe

loigalasr celu beltitldr dndkpapirok

697 622

203 752 000
.

I.ihiaitqi cett hiretek,
l.otcirndk tor]esa*e prrnziigiiv6ttat6;;;ll
Ritvid lejarahr hitelek, k6lcsdndk tdrlesztdse pdurigyi vdllalkozisnak
B€lfitldi artikpaDirok kiadiisai (5.1. + ... + 5.6.1

I

z r90 982

t'.iiJi-l

KoLTsEcvETEslKrApAsoKOsszEsEN(l+2)-

I

T

v6sdrlesa

I

Kincsta{egyek beviltdsa

5.3
5_4

celLi

I

I

629 000

5 469.000

Vissatdritend6 t6mogat6sok, kolcs6ndk tairleszt6srj,lAH-; behhe

- Egrdb felhalmozdsi cdhi tAmogat6ok {illamh6ztad66on

3.

J.

es kezessegvalatAsbol kifizetds Afl_n belijlre
- Vissariritand6 t6mogat6sok, kdlcsdndk nyiit6.-

Ewib felhalmozdsi

2.9

4.?..

wucla:
-

l5

feltjitro

2.5

26

.

5 469 000

I

Even beluli lejdratu belfttldi

drtdkDuirok bevdltAsa

I Belfttldi kdtvinyek bevaltNa
Lbven luli lejuatu belldldi indkpapirok
LtsclRildi finansziroz{s kiadisai

beveLjtesa

(6.1. + ... + 6.4.)

2 244 642

2 284 642

2284 642

2284 642

,

6.1.

Allatrfi ?!:tarttson beliili megel<i'legezdsek vissafi zetise
PCEszkdzdk lekdtdft betdtkdnt elhelvezdse

6.2.
6.1.

P€utigyi lizing kiadisai
7.

Kiilltjldi

7.1

Fqgatdsi cdhi kiilfttldi irt6kpapirok vris{l6sa

linanszirozds kiaddsai (7.1. + ... + ?.s.)

Befektetdsi cdhi kulftildi dndkpapirok

vculdsa

Klilffjldi drtdkpapirok bev6lt6sa

7.3.
4

Hitelek, kdlcsondk tdrlesadse kulftildi korm6nyoknak nero. Szervezereknel
Hitelek, kdlcldndk t6rlesztdse krilfiildi pdEinrezeteknek

8.

Ad6ssdghoz n€m kspcsol6d6

o

Vdltdkiaddsok

sz{rmedkos iigyletek

10.

FINANSZiROzAST KTADASOK OSSzESEN: (4.+-..+9,)

11. I

KIADASOK oSSZESEN: (3.+10.)

2284 642
I

206036642

2284 642
|

?06036642 .

2284
I

91 088 051

KOLTSEGVETESI, FINANSZiRoZASI BEVETELEK ES.KIADASOK EGYENLEGE
3. sL

I

tdbl.izqt

Ezer

Kiilts6gvetei hifny, tiibblet ( kiilts6gvet6si bev6telek 9. sor - kijlas6gvetdsi kiadisok 3.
soi)

(+f)

!inanszitrz:isi bev6telek, kiadisok egyenlege (finanszir.oz{si bev6telek 1?. sof
finrnszirozdsi kiaddsok t0. sor)

ftl-\

-''-

16 462 693

-16 462 693

727

16 462 693

16 462 693

1? 588 421

nl2

Tisztelt K6pviseldtesttilet

!

2014. januir I. napj6t6l kezd6d6en az illlanthaztartilsi alrendszerek igy az cinkorm dnyzatok
- bev6teleit 6s kiad6sait is a tev6kenys6g szakdgazattnak megfelelS kormdnyzati funkci6kon
tartjuk nyilv5n.

A
s

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzata gazdilkod6s6t 6rint6 korndnyzati funkci6kat a
d6 si s zab 6ly zat 2 . szbmt mel I 6klete tartalmazza

zervezeti 6 s Mriko

A korm6nyzati funkci6k elnevez6se'illetoleg jelz6se folyamatosanv1ltozik, ahogy vdltoznak
az fllIamhdztartils alrendszereire vonatkoz6 szabtiyozftsok illet6leg, ahogy u f"ludutok
milyens6ge 6s dsszet6telei is villtozik vagy ahogy a feladat frnansziroz6sa-6tkertil egyik
alapb6l a m6sikba.

Az <inkormhnyzat 6ltal hasznSlt kormiinyzati funkci6kat a t<irzsk<inyvi nyilv6ntartdsnak kell
tartalmaznia naprakdsz adatolckal. A tdrzskdnyvi nyilvdntartfst a Magyar Allamkincst6r
vezeti 6s a bejegyzes alapjflt az dnkorminyzat dontdse a korm6nyzati funkci6k eset6ben az
dnkorm6ny zat S zew ezeti 6 s Mriko dd s i S zab tiy zata - kep ezi.

Yilltozds kdvetkezett be a kormiinyzati funkci6kba aSzewezeti 6s Mrikcid6si Szabrllyzat2. sz.
mell6klet6hez k6pest, ez6fi azt m6dositani kell.
Megsztint a 096010 6vodai int6zm6nyi 6tkeztet6s, helyette a 096015 Gyermekdtkeztet6s
kdznevel6si intdzmenyben korm6nyzati funkci6t kell haszn6lni.
Ugyancsak megszrint a 900080 Szabad kapacit6s terhdre v6gzett tev6kenysdg, helyette a
049010 M6shova nem sorolt gazdashgitigyek kormhnyzati funkci6t haszn6ljuk.
sziinidei gyermek6tkeztetds miatt fel kell venni
104037 Int6zmdnyen kivrili
gyermek6tkeztetls korunftnyzati funkci6t, valamint a krizfoglalkoztat6si programok kapcs6n a
041237 Kcizfoglalk oztatdsi mintaprogramot.
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Tisztelt K6pvisel6testiiletet, az alabbirendelet elfogad6s6ra:
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A Szervezeti 6s Miiktid6si Szabflyzatr6l sz6l6 212015.(II.3.) iinkormSnyzati rendelet
m6dositrisdr6l

Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkormdnyzatilnak K6pvisel6-testi.ilete Magyarorszdg
Alaptdrv6ny6nek 32. cikk (1) bekezd6s d) pond6ban meghatdrozott eredeti jogalkot6l
hat6skdr6ben 6s a Magyarorszdg helyi cinkormdnyzatairol szol6 2011. 6vi CLXXXX.
t<irv6ny 42. S 2. pontj6ban megrillapitott feladatkcir6ben eljtrva, a 43. g (3) bekezd6s6ben
kapott felhatalmazds alapjdn a szervezeti 6s miikod6si szabdlyzattr6lsz6l62l20l5.0l.3.)
<inkorm6nyzatircndelet m6dosit6s5r6l a
aldbbiakat rendeli el:

z

1.

$.

A rendelet2. szmelldklete hely6be ajelen rendelet 1. sz. mell6klete l6p

2.

$.

A rendelet20l6. okt6ber 25. napjilnldphathlyba

1.
2. A Bodrogkisfalud k6zs6g

sz. melldklet:

6nkorm6nyzata kdzfeladatdt 6s szakmai alaptev6kenys6g6t az a16bbi

kormdnyzati funkci6kon lStja el:

011130

0nkorm6nyzatok6sOnkormrinyzatihivatalokjogalkot66s6ltal6nos

igazgat6si tev6kenys 6 ge

011220
013210
013320
013350
013360

Ad6- v6m-

6s

j<iveddki rgazgatils

Statisztikai tevdkenysdg
Kdztemeto-fenntarttis 6s -mrikridtetds

Az <jnkorminyzativagyonnal val6 gazddlkoddssal kapcsolatos feladatok
M6s szerv r6sz6re vdgzettp6nzrigyi-gazdtikodhsi, rizemeltet6si, egy6b

szolg6ltat6sok

016010

orszilggyil6si, rinkormdnyzati6s eur6pai parlamenti
k6pviselov6laszt6sokhoz kapcsol6d6 tev6kenysdgek

016020
032020
041231
041232
041233
041237
045160
045230
047410
049010
051020

Orsz6gos 6s helyi nepszavazdssal kapcsolatos tevdkenys6gek

Tiz- lskatasztrofavddelmi

tevdkenys6g

Riivid id6tartamri kozfoglalkoztatils
Start- munka program

- T6li kozfoglalkoztatils

Hosszabb id6tartamf kdzfoglalkoztatis

Kcizfoglalkoztatdsi mintaprogram
Kdzutak, hidak, alagutak iizemeltet6se fenntart6sa

KompRr-

6s r6vkdzleked6s

es belvizvddelemmel risszeftigg6 tev6kenys6gek

M6shova nem sorolt gazdastryitigyek

Nem vesz6lyes (telepiildsi) hullad6k cisszetev6inek vdlogat6sa,
elktil<inf tettbegyrijtdse,szilllitdsa,iirakilsa

051040
062020

Nem veszdlyes hullad6k kezeldse, hrtalmatlaritdsa
Telepril6sfejleszt6si projektek 6s t6mogatdsok

064010
066010
066020
072111
081071
082091
091140
096015
104037
106010
106020
107051
Az

B

O

Kozvilfugttds
Zcildteriilet-kezel6s

v6ros- klzsdggazd6lkod6si egy6b szorgdrtat6sok
H6ziorvosi alapell6t6s

udtitoi sz6ll6shely szolgilltatfus

K0zmiivel6d6s - kdzdss6gi 6s t6rsadalmi r6szv6tel fejleszt6se

6vodai nevel6s, ell6t6s miikcidtet6si feladatai
Gyermek6tkeztetls kdznevel6si int6zm6nvben
Int6zm6nyen kfviili gyermek6tkezdds

Lak6ingatlan szoci6lis c6hi bdrbead6sa, iizemeltet6se
Lakdsfenntart6ssal, lakhat6ssal 6sszeftigg6 e1l6t6sok
Szoci6lisdtkeztet6s

nko rm iny zat v illlalkozfus i tev6kenys 6 get

odro gkisfal ud, 20 |

6s 6tkeztet6s

n

em fo lytat.
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