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Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kozsdg OnkormdnyzataKepvisel6-testiifet6nek 2016. szeptember 26-dn
15 6rakor megtartott nyilt i.il6s6n.

A kdpvisel6testiileti ril6s helye: Bodrogkisfaludi Kdzris OnkormdnyzatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN VANNAK: Ad6m Ltszlo polg6rmester,
Balogh S6ndor k6pviselo,
K6pes Ferdin6nd kdpvisel6,
Kovdcs Ldszl6 k6pviselo,
Majoros Pdter k6pvise16.

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHIVoTT :

Alexa Ilona aljegyz6,
dr. Illyds Ldszl6 h6ziorvos
dr. Szab6 Rita j6r6si hivatalvezeto

ADAU LASZLO polg6rmester koszonti a megjelenteket. Kiilcjn kriszdnti dr. Szab6 Rit6t a
Tokaji Jarhsi Hivatal vezetojet, valamint dr. Illyds Ldszl6 h6ziorvost. Meg5llapitja, hogy az 5 fos
K6pvisel6-testiiletb6l 5 fo van jelen, igy anyilt iilds hat6rozatkepes, aztmegnyrtja. Jegyzokonyv
hitelesit6nek K6pes Ferdin6nd kdpvisel6t jektli ki.

Javasolja, hogy a Kdpvisel6-testtilet a meghiv6ban szerepl6 alilbbi napirendi pontokat tdrgyalja
meg:

l. Tf\6koztato a H6ziorvosi Szolg6lat munkdj6rol, mrik<jd6s6r6l
El6ad6: Dr. Illyds Ldszl6 h6ziorvos

2. Polgfircnester tSj6koztatoja az elmiit kdpvisel6-testtileti iil6s 6ta tcirtdnt esemdnyekr6l
El6ad6: Addm LdszlS polg6rmester

3 . Bursa Hungarica Fels 6 oktat6si Osztrind ijpilly 6zat
El6ad6: Alexa llona aljegyzo

4 . S zo ci6hs c 6 hi t.izifa t6mo g at6sr a p aIy azat b enyrij t6s a

El6ad6: Alexa Ilota allegyzo

5. Alpolg6rmester v6lasztSs

6. Bejelent6sek, javaslatok, aktualit6sok

A Kdpvisel6-testtilet tagjainak a meghiv6ban szerepl6 napirendoken kiviil m6s javaslata nincs,
igy az 5 f6 jelenldvo k6pvisel6b6l a szavazdsban rdszvevo 5 f6 kdpvisel6-testi.ileti tag 5 igen
szavazafral, ellenszavazat, valamint tart6zkod6s n61ktil, egyhangulag az alilbbl napirendeket
t6rgyalja meg:



l. T6j6koztat6 a H6ziorvosi
El6ad6: Dr. Illy6s Ldszll

1z

Szolgalat munk6j 6161, mrik<jd6sdr6l
h6ziorvos

2. Polg6rmester t6j6koztatoja az elmult k6pvisel6-testiileti iil6s ola t<irt6nt esem6nyekr6l
El6ad6: Ad6m Lfxzl6 polgfrmester

3 . Bursa Hungarica F els 6 oktatdsi O sztcind ijpilly 6zat
El6ad6 : Alexa llona aljegyzo

4. S zo ci 6l i s cdhi tizifa tttmo gathsr a p 6ly 6zat b enyfj tds a
El6adt6: Alexa llona allegyzo

5. Alpolgrirmester v6laszt6s

6. Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6.sok

1. napirend

AUAVT LASZLO polg6rmester felk6ri dr. Illyds LhszIo
h6ziorvosi szolgillat munk6j 6161, mrikcid6s6r6l.

DR. ILLYE S LAS ZL 6 htuiorv o s az alabbiakat adi a elo :

h6ziorvost, tartsa meg t6j6koztatSjirt a

megkdszoni a meghiv6st 6s a lehetos6get, bfr kotelezetts6g6nek tesz eleget a testiilet az 6
besz6moltatdshval.
Amikor idejdtt, megkdrdezte a polg6rmester urat, van-e valami speci6lis elv6r6s a h6ziorvossal
szemben, mi az amit szeretndnek t61e. A polg6rmester rir azt v|lqszolta, hogy legyen a telepiil6s
"doktor b6csija". Telt az id6 6s 16 kellett jonnie, miszerint vfltoztak az id6k. Eml6kszik, tobb
6vtizeddel kor6bban - o maga is helyettesitett ds kapcsolatban volt h6ziorvosokkal - rendel6s
v6g6re, mire ki6rt a rendel6b6l tele volt apenzthrcttja.Ez az id6 elmrilt, ilyen mdr nincs, aminek
tobb oka is van. Nincs mivel tele rakni a csomagtartot, apenztftrq6t, mivel nincs mibol. Ennek az
ok6t lehetne feszegetni. Nagyon nem j6, hogy igy van. Azt ),6tja, az emberek szivesebben
sorakoznak seg6lydrt, mint hogy keziikbe szerszdmokat vegyenek 6s dolgozzanak.
Ez az ami rrigtdn az elejdn, mint kiv6ns6g, mint idea, nem teljesiilt.
Sikeriilt a vfiltoztat6sokat eszkoz<ilni, amelyeket nagyon nellezen fogadott el a teleptilds
lakoss6ga. A receptfr6st, ami id6ig6nyes tev6kenysdg, ktilon vitlasztotthk a rendel6si id6to1.
Meggyozod6se, hogy ez j6 dont6s volt. Ahol ez a kdt tevdkenysdg keveredik, ott nehdzkesebben
folyik a rendelds. P6ldak6nt emliti, ha bemegy egy idos ndni a havi receptjeit megiratni 6s a
szoci6lis dletdt ott szeretn6 meg6lni, mikozben h6rom gyerek liizasan sir a v6r6ban. Ugy trinik
elfogadt6k az emberek a viitoztatdst, bin id6nk6nt vannak akik beprob6lkoznak a receptirdssal.
Ezeknek az embereknek megpr6b6lj6k elmagyardzni, hogy ez miert van igy. Azt hittek a
betegek, hogy heveny probldma eset6n is kdsobb fog tcirldnni a receptir6s. Termdszetesen ez csak
a rendszeresen szedett, minden h6napban ugyanazoknak a gyQgyszereknek a felfuf.sttt jelenti.
Arra kdri a jelenl6v6ket, hogy saj6t kdrnyezetiikben propag6lj6k a fentieket. Ha beadjdk egy
cetlin a gySgyszerlist6t, azmegirdsra keriil l-2 napon beliil.
M6sik csal6ddsa volt a kixtyaszitm kdrd6se, ami meghatdrozta az 6 tev6kenys6g6nek
milyens6g6t. Olyan alacsony a khrtyasz6m, hogy nem igazdn 6ri meg villlalkozoi form6ban
mrik<idtetni a szolg6latot, illetve csak nagyon nagy megszoritdsokkal lehetne azt a telepillds
irdnyilban. Rengeteg sok magyardzat lftott napviliigot, melyekkel drdemben nem akaft
foglalkozni. Nem ismerte az el6djeit, nem tudott mdg csak vdlem6nyt sem form6lni a
tevdkenys6giikkel kapcsolatban. Ugy gondolt6k, majd vissza fognak v6ndorolni a kfurtyilk, ha
stabil helyzet mttatkozik. A k6rty6k nem nagyon v6ndorolnak. Az e1s6 fdl 6vben tov6bb
folytat6dott az elviteli tendencia. Volt olyan szitufrci6, hogy csalbdok mentek el rigy, hogy azok



egyetlen egy tagJtLval nem talilkozott Miut6n semmifele kontaktus nem volt veliik. m6sok
ftnansziroztd.k, hogy akaltyhk elkeriiljenek innen, de ezt senki riem tudja bizonyitani. Miut6n 6
az dnkormdnyzat alkalmazotda, nagyon nem 6rdeke, hogy sok legyen a kdrtyfija, mert ann6l
kevesebb beteggel van dolga. Viszont aki m6shova adjale akarty,fujffi, az sajdtteleptil6s6t roviditi
meg. H6rom 6v t|vlatdban elgondolkodtat6, hogy ez igy van, nom nagyon sziv6rognak vissza a
k6rtydk. O el6g sokat hozott Miskolcr5I, az ottani ismer6sei, baqetti kOre dnkdnt jritt utrina. Meg
tudja 6ket nezni amagftn kardiol6giai rendel6s6n. Ez sajnos neni p6tolja ahi6nyz6 k6rty6kat. A
teleptilds lakoss6ga egyharmad6nak, kdtcitoddnek kartyaja m6shol van, zomdben a szomsz6d
telepiildsen Bokor doktorn6n6l. Gyakorlatilag ez a folyamat meg6llt, gyenge minos6gri
"pingpongo z6sba" ment 6t.
Amikor idejott, bizonyos praxis 0sszevon6sokr6l is volt sz6, melybol nem lett semmi, ugyanis a
szigorri ANTSZ lelkesen asszisztill ahhoz, hogy p61d6ul Olaszliszka vonatkozhsdban az ottani
hiiziorvos kdzel 5 ezer kartyhval rendelkezik. Bizonydra kiv6l6 szakember, ha jdtszi
ktinnyedsdggel el tud ennyi embert l6tni. Az ANTSZ-I ez nem drdekli, pedig jelezte feieStit<.
Kdzdlt6k, hogy ehhez semmi kciziik, az a polg6rmester kompetenciiljdba tartozik. Bokor
doktorn6 is kozel 5 ezer fo ellatasar6l gondoskodik, szember! a bodrogkisfaludi h6ziorvosi
szolgillat 850 fos klftyaszdm|val. Az ANTSZ aztmegnezi, hogy el6g-e a wc papir aszolgillati
wc-be, de egy ilyen eIlltdsi hi6tust nem akar 6szrevenni. Ez arendszernek ahibdia.
Itt van 6, mint kozalkalmazottihfniorvos h6rom 6we1 ezel6tt meghat6rozottfrzetdssel, ami az6ta
nem vfltozotL, illetve most v|ltozott csekdly mdrt6kben. R6sz6ntrik magukat, hogy az
egdszs6grigynek adnak penzt, amit a praxis kapott 6s a praxis tiegalfnoan kicsi cisszeget adott
neki a I30 ezer forintb6l, 40 ezer forintot.

MAJOROS pBtnR es fE,pns FERDINAND k6pviselok
130 ezer forintr6l ok nem is tudtak, nem kertilt el6iiik.

kr)zben megjegyzik, hogy err6l a

ALEXA ILONA allegyzo elmondja, hogy ez munk6ltat6i, nem testrileti hat6skdr.

DR. ILLYES LASZL0 haziowos elmondja, ha a krjzmunk6sok b6r6hez viszonyitj6k, akkor
irre6lisan sok a b6re, de 62 dvesen al"thoz, hogy kardiol6gi6b6l tov6bbi 6t dvig tev6kenys6get
folytathasson, az elmirlt h6t v6g6n h6rom napot volt Debrecenben, ahol7l pontos tesztet kellett
kitdltenie 6s ezmeg csak a kardiol6gi6nak egy szelete. Ahhoz, hqgy tdbbet keressen, ennek ilyen
hdttere van. Mutassanak m6g egy szakmfrt, ahol ilyen felt6tel rendszer mellett dolgozhat az
ember. Azt kell ndznr, hogy mit kellhozzarakni.
A tfrypenzekkel, igazokisokkal kapcsolatban elmondja, hogy a szoci6lis k6rdds osszefon6dik a
szakmai k6rddsekkel. Felteszi akezdt Nem 6 a kompetens meg6llftani ezt a folyamatot. Ez az
elhibazott politika kcivetkezt6ben a szakmai 6s a szociillis szfdra kcizott nem lehet kettevillasztani.
Konnyes szemmel mondjSk el az emberek probldm6jukat, drjbbenetes emberi sorsokat lat. A
munkak6pes lakosok fele t6pp6nzen van) titppenzre veszi 6ket; meft nem akarja, hogy 6k is
elmenjenek a szomsz6d korzetbe.
Az igazolfisok kiadds6nak kdrddse els6sorban a gyerekeket 6rinti. Elmond6suk szerirrt az
iskol6b6l kiildik 6ket, hogy hozzanak orvosi rgazolfst, mert csak igy tudj6k igazolni ahifnyzttst.
Ha az iskola erre neveli a gyerekeket, hogy az orvos ad igazol6*I, mert logott a di6k egy napot,
azmhr r6gen rossz. Id6nkdnt "kiborul a bili" n61a 6s nemet mond, Ennek nem volt durva, negativ
visszhangja a csal6dok rdszdr\L Rem6li, hogy m6g tov6bb tudja ezt a szlmot apasztani. Azokkal
a probl6m6kkal, amelvekkel r6gen jSrtak iskol6ba, ma mdr jonnek a tanul6k az orvoshoz,hogy
nem akarnak menni. Nem csak az iflushgi probl6mar6l van sz6, az id6sek is jrinnek, ha kapar a
torkuk. Otven 6we1 ezel6tt pl. mdg zsircal bekentdk 6s betakart6k a torkukat, ma m6r nem. A
m6dia az idosebb koroszt6lyt is megferlozi. Itt is rengeteg tennival6 lenne.
Azert vannak j6 dolgok is. Sok fel6 jitt mtr, 16tja, hogy egdszen j6 a teleptl6snek a
megbeteged6si 6s halillozftsi viszonya. H6rom evvel ezelotti idbszaknak a hal5loz6si sz6na -
mi6ta 6 itt van - megfelez6ddtt. Ennek cisszetett az oka, melyben nagyon sok lelki t6nyezo is
szerepet jitszik. Ugy trinik tingyilkosshgok szdma is megtorpant. ami meg nagyon j6, hogy



kev6s a daganatos megbeteged6seknek a szttma. Jok a sziv 6s drrendszeri betegeknek a
szfimarinya, az alkoholbetegs6gek viszont az orsz6gos szirilen vannak. Soknak tartja a
ment6lisan, szomatikusan retard5lt embereknek az artny6t, mely azzal az cisszeftigg6ssel hozhat6
tissze, hogy az elmrilt lvszdzadban a teleptil6sen beliil tQrt6ntek a h6zass6gok. Rdgen
megvetettdk azt, aki m6s helyr6l h6zasodott ds ez a genetikai viszonyokat rontotta. A
mobilit6st6l vttrhat6,hogy ez ardsze is javulni fog a dolognak.
Elkezdtdk a betegel16t6st felt6rk6pezm. Bevezet6sre kerrilt egy fj szolgfltatds. Ha infuzi6s
kezeldsre van sztiks6g, nem "rfncigiijdk" az embereket a korhhzba, hanem lak6helyrikon
megkapj5k az rnfuzi6t Ez nem jellemz6 nem csak a korny6kre, hanem orsz6gos szinten sem.
Indokolts6g eset6n a rendel6benfizioterdpi6s kezel6seket is tudnak adni korl6tozott k6rben. Ilyen
sem nagyon van m6shol. A retorika fenyesen diib<irog, a hdzi otthoni 6pol6s cjsszed6lt.
Gy6gytomdt, ftzioterdpix tudn6nak produk6lni, de ebbe belelaposott az adminisztrdcio, az
ANTSZ. Nem lehet finanszirozatlan engeddlyt kapni a tevdkenysdgre.
A jov6re ndzve az alabbiakat tervezik:
Amikor az egyik dolgoz6t6l - aki itt lakik - megkdrdezte mi6rrt nem adja ide a k6rtyij6t, azt
villaszolta, hogy minek, maximum egy dvig marad itt rigyis, o, mint h6ziorvos. H6rom 6ve itt
van, j6l erzi mag6t, mindezen anom6li6k ellen6re, ha csak nem alakul ki olyan helyzet, nem
szeretne elmenni. Lehet olyan helyzetet kre6lni, amikor azt mondja az ember, felSll 6s elmegy,
de 6 nem szeretnd, hogy igy legyen. M6g van n6h6ny 6ve a nyugdijig, tdbb 6vre szeretne
berendezkedni.
Az elktivetkezendo id6szakra a megelozds az, amire kiilon hangsrilyt szeretn6nek fektetni,
amiben nem j6k, de nem csak ok, hanem m6sok sem. Ezzel nagyon sok teend6 van. Ki kell
szrirni id6ben azokat, akiknek hat6konyabban tdrtdno kezeldsbe v6tel6vel az eddigi
eredm6nyeket m6g tov6bb lehet javftani. Ebben 6ri6si szerep h6rulna az asszisztenci6ra, csak
tudni kell, hogy Schwarcznd gyakorlatilag egy 6vvel van a nyugdij el6tt, Nov6k Ildik6 pedig
teljesen m6s habitusti. Schwarczndtol nem v6rhat6 el, hogy az ;utols6 egy 6vdben megv6ltsa a
vilrigot. Rengeteg sok olyasmit tett, ami6rt az o tev6kenys6g6t koszdnet illeti. Az irjonnan felill6
rendszer, majd hatdkonyabban fog mrikodni. Ahlziorvosi ell6tottsrig tekintetdben hi6ny van, ha
6 elmenne, a 830 kfttyfra igen nagy szerencse kellene, hogy orvosttalfijanak.
Ha vannak olyan dolgok, amelyeket nem drintett, arra kdrdezzendkr6 6s szivesen v6laszol.

AOAnn LASZLO polg6rmester megkdszoni a tfg6koztat6, mely teljes m6rt6kben kerek volt,
kiel6git6nek, megfelel6nek l'art.ra. Sajnos orvos hi6ny van, BAZ. megydben kozel 40 h6ziorvos
hiany zik a praxi sokb6 l.
Javasolja, hogy a h6ziorvos beret zixt iil6sen taryyaljhk meg, ami polgSrmesteri hatdskcir.
Telefonon beszdltek a praxisra kapott I30 ezer forintrol. Ebb6l egy <isszeget kap a doktor rir.
ig6retet tett ana, hogy visszat6rnek 16, miuthn akamarffio! azt az informaciOtkapta, hogy a
kdzalkalmazotti jogviszonyban l6v6 orvosok tdbb mint az 50 %-al kapt6k meg az dsszegnek.
A kdrtyasz6m meghatfroz6 volt. A regi hdziorvossal mindenki tudja mi tortdnt. Amikor elment
nyugdijba, akkor talfit a volt polg6rmester egy orvost, Reisz Viktort, aki egy 6vet praktiztlt,
akkor is szdlling6ztak akfirty5,k e16g nagy szdmban. Ot kdvetoen sikerillt egy htziorvost tal6lni,
Pataki S6ndor hat 6vig volt itt h6ziorvos. A lakoss6g el6g drdekesen viszonyult az 6
viselked6s6hez. Nem tud enol nyilatkozni, mert nem orvos. Akikkel o tfirgyal, besz61,
kommunikill, anr6I tudna nyilatkozni, de hogy egy orvos hogyan kommunikill egy beteggel az az
orvos dolga.6 nem szolhatbele, nem is akar.
Illy6s doktor ttr 2013. oszetol van Bodrogkisfaludon,panaszt nem hallott r61a, akkor volt egy
fell6ngol6s, amikor arcceptirat6st 6ttette rendeldsi id6n kiviilre. Ekkor megkereste p6r ember, de
v6gtil is be6llt a rendszer. Amiben tud, segit, ha kdr6s mertil fel 6ll rendelkez6sre. igy pl. ha
elromlik amiszer, vagy sziiks6g volt nyomtat6ra.
Volt egy csdtords - mely drintette az orvosi rendel6t is - keddi
biztositani. A fo szakasztujra kell csovezni. Per pillanat nyitva
Kdri a k6pvisel6k hozzhsz6l6s6t.

napon 6s p6ntekre sikeriilt a vizet
van az 6rok. de vanviz.
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DR. ILLYES IASZLO hilziorvos furcs6nak tartja, hogy
probl6m6jrit.

h6tig tartott megoldani a viz

KEPES FERDINAND kdpviselo k6rdezi, hogy f6vezetdkrol volt-e sz6?

AlAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy nem f6vezetdk6l van sz6, hanem ndgy 6ptileten
6tmen6 ft, gi v izv ezet6krendszendl.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 k6rdezi, mr alapjdn lett meghatdrozva, hogy a 130 ezer
forintb6l 40 ezer forintot kap a doktor rir.

AnAnn LASZLO polgSrmester elmondja, hogy augusztus lr6napban jott az informdci6,
miszerint 130 ezer forintot kapnak a h6ziorvosi szolghlatra. El6szdr nem volt egy6rlelmri, hogy a
praxis vagy a h6ziorvos kapja. Eztaz osszeget apraxis kapta, ami nem azt jelerrtr, hogy a 130
ezer forint a doktor urat illetnd meg. Ott van m6g az asszisrtencia 6s a mrikodtetds is. Egyenl6re
40 ezer forintot kapott a doktor ir, de mint m6r mondta is, az utols6 telefonbeszdlgetdsiikcin arra
tett igdretet, hogy visszatdrnek a b6r k6rd6s6re egydrtelmri 6ll6sfoglal6st kovet6en.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy az egdszsdgiigyben az alapellathsban janu6rt6l
visszamenoleg 130 ezer forintot kaptak a praxisok. A v6llalkoz6 orvosok eset6ben 6k kaptrik
meg ezt a pdnzt, a k6zalkalmazottak eset6ben az dnkormdnyzdt, aki mrikodteti az alapellt$ttst.
Kaptak az alapellilt6sban dolgoz6 fogorvosok is. Annyi volt az enol sz6l6 rendeletben, hogy havi
130 ezret kap a praxis, de hogy mire kell felhaszn6lni, bdrre, mrikdd6sre, azt a rendelet nem
mondta meg.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 megfegyzi, hogy a polg6rmester rir "dotdlta" a doktor urat.
Kdrdezi, hogy a 130 ezer forintot tovdbb kell-e adni.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy nem feltdtleniil kell tov6bbadni ezt az osszeget,
amib6l az assziszlencia nem is kapott.

MAJOROS PETER kdpvisel6 k6rdezi, hogy egyszeri juttat6sr6l van sz6, vagy havi 130 ezer
forintr6l. Szdmhra ez nem deriilt ki. Nem kaptak tdjdkoztatftst arr6l sem, hogy mr az futtnyad6, az

a16nI6s.Eznem keriilt a testiilet el6. A polg6rmester urat megerositi abban, hogy tSrgyalni fogj6k
a doktor ur b6rk6rd6sdt, vissza fognak temi 16, hogy mit tudnak tenni, tud-e hozztfienri az

onkormdnyzat.

DR. ILLYES LASZL6 hilrioruos elmondja, hogy komolyan kell venni a b6rkdrd6st. Sokat jrir
stirg6ss6gi ell6t6st vegezni Ozdra. Nagyon kev6s n6luk az orvos, ott odaadtfk a teljes pdnzt es

igyekeznek arra, hogy minden p6nzt, ami jdr hatdrid6ben kifizessenek. Ez a kdt dolog, amr
borithatja a rendszeft. 1-2 ember elmegy 6s dsszeomlik a dolog. C6lszeru a bdrk6rd6st komolyan
venni. Per pillanat hat helyre el tudna menni dolgozni. Orsz6gos szinten sincs ember, elk6peszt6
munkaer6hi6ny van. A gyakorlatban ez irgy mrikodik, hogy megn6zik mennyi j6r, de

megkdrdezik az orvost, mennyit szeretne.

AOAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy munkilltat6ii dontdsen alapulva adhatnak
magasabb bdr is, de van egy kcizalkalmazottibertitbla, alri alapjftnkell azt meg6llapitani. Eddig
is elt6rtek att61. De en61 rigy beszdljenek, hogy rendelj6k el a z6rt iil6st.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 kcjzli, ism6telten ezzel szembestilnek, hogy itt iilnek teljesen
trij6kozatlanul.

egy
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MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy amikor a doktor irr b6re meg6llapit6sra
keriilt, akkor sem kaptak thjekoztatdst r61a. Haazfrt iildsen ttngyalni fogj6k aberet,nezzekmeg
az llletmeny tSbla besorol6s6t.

DR. ILLYES LASZLO haziorvos kozli, hogy a testiilet el6tt nyilv6noss6gra lehet tenni a
frzetds 6t, ahho z ho zzf\ irul.

MAJOROS PETER kdpviselo javasolja, hogy zdrti.il6sen tegy6k azt meg.
Mint tan6r ember - remdli a tcibbi kollega nev6ben is - mondhatja, hogy nem az iskola ktildi
igazolflsert a di6kokat, hanem a di6kok ilyen rafin6ltak, hogy azt mondj6k. Nem egyszeni dolog
donteni ebben, kriloncisen, amikor nemigazinlelkiismeretes di6kr6l van sz6.
Nem 6rti, hogy a kfrtyaszttm fels6 hat6rifi miert nem hat6rozzhk meg. Lehet tiz ezer is? Ennyit
kdptelen ell6tni egy owos.
A k6rtyaelvitellel kapcsolatban rigy gondolja, ha egyszer elvesztett6k az emberek abizalmat, az a
tapaszlalat, hogy nagyon nehezen lehet visszahozniket-hfirom orvos ut6n.
Nagyon oriil a ftzioter(tprds kezel6si lehetosdgnek.
Annak idejdn a tanit6, a pap, az orvos megbecsiilt ember volt a faluban, olyannak fogadt6k el
6ket amilyenek, segitett6k a munk6j6t. Ma nagyon sokan kritizaljak ezeket az embereket
hozz66rtds n6lktil, ezzelkell egyiitt 6lni.

Al.q.M LASZLO polg6rmester megjegyzi, van egy bizonyos k6rtyaszftm, ami felett a praxis
m6r nem kap normativitt, plusz juttat6st.

DR. ILLYES lASZl0htziorvos elmondja, hogy Mezozomboron nem Bokor doktom6nek van
praxisa, ott csak helyettesit - onnant6l kezdve nem az 6ve az ott l6vo kdrtyasztn -, csak a
helyettesit6s6rt kap pdnzt, de az 6 feliigyelete al6 tartozik. A 130 ezer forintr6l s2616 rendelet
nem egy v6giggondolt d<intds. Ha leirj6k, hogy ez az }sszeg bdrfejlesztdsre fordithat6, mfir
sokf6le probl6m6t6l szabadulhattak volna meg. Sz6nd6kosan hagytftk,hogy ez igy legyen.

AOAivt LASZLO polg6rmester megjegyzi, amediais hoz le olyan dolgokat, miszerint pl. kozli,
hogy az orvosoknak I30 ezer forintot adtak b6rfejlesztdsre. A jogszab6ly szerint viszont a

praxisnak adtak 130 ezer forintot 6s nem hataroztitk meg, hogy ebb6l mennyi a b6r 6s mennyi a

mrikdddsi kciltsdg. Nem z6rk6zott el att6l - amikor telefonon besz6ltek - hogy visszatdrjenek erre
a penzigyi dologra. A kamar6k azt javasolj6k, illetve nyilatkozt6k, hogy ennek az osszegnek
t<ibb mint az 50 o6-ftbekent megkaptak ahaziorvosok. Aki vdllalkozdsban van, az megkapta
teljes eg6szdben ezt az osszeget 6s az 6 kompetenci6ja mire hasznhljafel,

DR. ILLYES LASZLO hdziorvos szerint a

dllapotot az egdszsdgiigyben. B6rmikor b6rmi
lehet terelni az emberek figyelmdt erre, 6s el
6rdeke, hogy ne igy legyen.

politik6nak azaz 6rdeke, hogy fenntartsa ezt az
probldma van, r<igton lehet kredlni valamit. R6
lehet m6s fontos dologr6l vonni, senkinek nem

AUAivl LASZLO polg6rmester megjegyzi, lebegtetik az egdszsdgiigy felett a pallost.

A h6ziorvos fe16 tcibb k6rdds, hozzdszol6s nem l6vdn Dr. I11y6s Ldszl6 hdziorvos elkoszon ds

t|vozik az ii16sr61.

AnAnn LASZLO polgdrmester elmondja, hogy munk6ltat6i donldsen alapulva kapott magasabb

bert mttr az elso pillanattol kezdve a doktor fr, amikor idejott. Most a I30 ezer forint miatt
"borult ki a bili", amikor ebb6l 40 ezer forintot tettek a bdrdhez. Bement a kamarttba 6s ott
mondt6k neki, hogy a k6zalkalmazottijogviszonyban ldv6k esetdben illtal(han a 130 ezer forint
50-60 %-irt kaptak az orvosok. Erre mondta azt, hogy vissza fognak tdrni a dologra. Semmi
elzhrkozds nem volt. Mindemellett nincs probldma, j6 a nexus. Az asszisztenciixal fog tdrt6ni
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egy 6rdekes dolog, ha Schvarczn6 elmegy nyugdijba, mert a m6sik asszisztens nem olyan
be6llitotts6gri, hogy Schvarcznd szerepdt be tudja tolteni.
Amikor a doktor ur iitvette a praxist, mint k<jzalkalmazott, el6szor meghatfuozott id6re sz6It a
szerzodlse, most mdr hatirozatlan idejii. Amikor megk6rdezte t6le, hogy v6llalkoz6kdnt h6ny f6
asszisztenci6val dolgozna, al<kor k<jzolte, hogy eggyel,vagy egy fdllel.

ALEXA ILONA aljegyzo kiegdszit6skdnt elmondja, hogy a doktor frnak nincs meg a
hiiziorvosi szakvizsgftja, amit meg kell csin6lnia. Ha nem fogja tudni bemutatni, nem praktizhlhat
mald haziorvosk6nt. 0t 6vre el6irl6k neki, de ha ezen id6n beltil nem szerzi meg, meg kell
vdlniuk egym6st6l. Mdg kdt 6ve van a nyugdijig, M 6 dcintdse, hogy tov6bbra is szeretne-e
nyugdij utrin dolgozni, mert akkor meg kell csin6lja a szakvizsgft. A szeptemberi b6remel6s a
szakrendel6kre 6s k6rhfnal<ra vonatkozik,bAr 5 a h6ziorvost is szakorvosnak lartla. A 130 ezer
forintnak a praxist fenntart6 a jogosultja, 6 ddnti el, hogy mrikdd6sre forditja, vagy az
asszisztencia berezesere. Vannak igdretek, hogy az alapell6t6sban dolgoz6k b6r6t is garant6lni
fogidk a kOvetkezo 16p6sben.

ADAM LASZLO polg6rmester elmondja, hogy ezzel a 730 ezer forinttal egyiitt az
dnkormrinyzat havonta 1.150 ezer forint normativitl kap, ami 6ves szinten 14 milli6 forint,
amibSl ki kellene jcinnie az orvos 6s a k6t asszisztens b6r6nek, az oxitrans 6s a rendel6
fenntart6s6nak. A rezsivel, a h6rom embernek a b6r6vel ds j6rul6kaival, a veszdly hullad6kot
szallit6 Zold z6nftnak ftzetett osszeggel, a Meditr6dnek utal dsszeggel, a receptek, a gy6gyszerek
dijaival - a nyomtat6 is elromlott, amit ki kellett cserdlni - ez nem jonki az 14 milli6 forintbol, az
nem fedezi ezeket a kiad6sokat.
A doktor rir nem lenne v6llalkozo,mertaz k6sz csod lenne, de ugyanrigy ez az d,nkormfuyzat
kinydban is cs6d.

ALEXA ILONA aljegyzb megjegyzi, hogy a h6rom b6r 700 ezer forint havonta, j6ru16kok
n6lkil1, de h6t mindenki tudja, hogy az egdszsdgiigy fontos dolog.

AlAnn LASZLO polg6rmester: ragaszkodnak ahhoz, hogy megmaradjon a hdziorvos, mert
amikor ittmaradtak orvos n6lktil 6s ki kellettfrzetni a helyettesitdsi dijat, az sem volt olcs6bb 6s

az6ft csak kdtszer egy 6rdt tarl6zkodott itt a helyettes orvos. Egy rild6s, hogy van orvosa a
telepiildsnek. A szolg6lati lak6s is itt van neki.

MAJOROS PETER kdpvisel6 kdrdezi, hogy itt is lakik-e az orvos.

BALOGH SANUOR k6pvisel6 megegyzi, hogy Tokajban is rendel az egdszsdghlzban.

AOAivt LASZLO polgSrmester elmondja, van amikor itt van a doktor rir a szolg6lati lak6sban.

ALEXA ILONA aljegyz\ az els6 napirendi ponthoz, mint eg6szs6gtiggyel kapcsolatos t6mdhoz
kapcsol6d6an elmondja, hogy az egeszsegtigyi alapell6t6si korzetek megbIlapit6s6r6l sz6l6
rendeletet m6dosftani sziiks6ges, ezert fj rendelet meghozatalirt javasolja a kikiild<itt
el6terjeszt6snek, illetve rendelet-tervezetnek megfelel6en, melyet a k6pvisel6k a meghiv6val
egyiitt ir6sban megkaptak. Megjegyzi, hogy nincs ktikin gyermekellfitdsikorzet. A rendelethez a
NEFI hozzdj ilrulftsa sziiksd ge s.

AOAtvt LASZLO polg6rmester megjegyzi, hogy a hdziorvosi, fogorvosi, iigyeleti 6s v6d6noi
ell6t6sr6l sz6l a rendelet.
Kdri, akinek van hozzhsz6Iilsa az tegye meg.

Hozzftsz6lits nem 16v6n szavazf+sra teszi fel az eg6szs6giigyi alapell6t6si korzetek
me gflllapiths 616 I s z6 I 6 rende I et-te rv ezetet.
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A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattalt tart6zkodfs 6s ellenszavazat ndlkiil elfogadisra alkalmasnak tartja a rendelet-
tewezetet, melyhez a NEFI v6lem6nye sziiks6ges.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, a munkaterv szerint szeptemberben keriilt napirendre a
gazdfikoddsr6l sz6l6 f616ves besz6mol6 - mely mdr nem kotelezo napirend -, amire majd okt6ber
h6napban fog sor keriilni, mivel az Allamkincstdri ellen6rz6sre kell felk6sztilnitik. Tdbb
ellen6rz6s is volt mtr az elozo testi.ileti iilds 6ta, melyekr6l a bejelent6sek kdzdtt ad majd
tflekoztatfst.
A Kincst6r bizonyos szempontb6l olyan ellen6rz6st fog tartani, mint a Sz6mvev6sz6k. Mostant6l
febru6r 28-ig tart majd. Els6 korben be kell kiildeni az risszes szabillyzatot, a kciltsdgvetdst, a
melldkleteket, a f6konyvet, alifittmasztva kiilcinbozo dokumentumokkal. Ezek osszerak6sa,
felt6lt6se nagy feladat. Emellett nem tudtak volna felelossdgteljes besz6mol6t k6sziteni, igy az
majd okt6berben keriil megtilrgyalilsra. Nincs hat6ridohdz kdtve, mert nem kdtelez6 feladat.
Az ellen6rzesbe bekeriilt Erd6bdnye is Bodrogkisfaludon 6s a K<izos Onkorm6nyzati Hivatalon
kiviil. Szegilongot most nem ellen6rzik.

AUAtvt LASZLO polg6rmester is megjegyzi, hogy a koz<is Onkorm6nyzati hivatalt 6s az
cinkorm6nyzatotis ellen6rizni fogSaaz dllamkincstttr,valamint Erd6b6nye t6rstelepiildst.

SZABO RITA j6r6si hivatalvezet6 elmondj a, a jdrilsi h:atalvezet6k fel6 elv6r6s, hogy a jardsi
tertileteken l6vo telepril6sek kOziigyeiben tdjekozottak legyenek. Id6kozonk6nt, alkalmank6nt
egy-egy meghiv6snak igyekszik eleget tenni. Igy keriilt sor a mai tildsen trirtdno r6szv6tel6re.
Kor6bban nem j6rt testiileti i.il6sen, minden telepiilds til6sein k6ptelens6g lenne rdszt vennie.
Amikor aktualit6sa van egy-egy iigynek, azon az iil6sen j6 lenne rdszt vennie a j6r6si
hivatalvezetonek, igy igyekszik majd itt lenni.
Erdekes volt meghallgatni a h6ziorvos besz6mol6j 6t, (rterzi ahelyzetet J6maga kor6bban Monok
kozs6g jegyz6je volt, ahol m6sfdl 6vig nem volt orvos, 6s tigyelet sem. Nagyon fajsrilyos volt a
dolog. Kiv6nja mind a testilletnek, mind a polgdrmester rimak, hogy sikeri.iljdn megtalfim a
kcjztes megSllapodhst a hdziorvosukkal 6s maradjon m6g valamennyi penz az egyeb kiad6sokra
is. Tal6lja meg az orvos a szftnithsfi. ami motiv6lja, 6s l6ssa el ezt afeladatot tov6bbra is.
Tudja, hogy az alpolg6rmester v6lasztris m6g nem tort6nt meg. Kor6bbi id6kbol szerzett
tapasztalatdt tudja elmondani. Vannak olyan helyzetek, amikor az ember m6st szeretne, miiskdp
kdpzeli el, de a ktiriilm6nyek meghattnoz6ak. Az adott helyzetb6l ki kell hozni a legjobbat,
drdemes tov6bb is l6tni a jelenlegi helyzeten. Azt kivdnja, hogy ezt az drt6kes kis teleptil6si
volt6t - ami ritkas6g szftmba megy - tartsa meg a telepiil6s. Ez a telepi.il6s tud 6rt6keket
felmutatni. Szdp kozossdgi 6let van a telepiildsen. Lehet6s6geikhez k6pest a legtdbbet kihozva
tov6bbra is tudjanak eredm6nyesen mrikcidni.

Ezt ktivet6en dr. Szab6 Rita j6rdsi hivatalvezet6 egy6b elfoglalts6gamiatttilozik az ii16sr6l.

2. napirend

AU Awt L ASZLO p o I garme st er az alttbbi ta1 eko ztatdst adj a:

Elmondja, hogy folyamatfhan mennek a dolgok. A jrinius 26-u esoz6s miatt k6rosodott k6t
iirokkal kapcsolatban voltak kint a katasztrofa vddelemtol 6s az dpitdsiigyi feliigyelett6l. Alafutak
a jegyzokonyvet, mely ut6n szakvdlemdnyt kellet k6mi arra vonatkoz6an, hogy a ket fnok
helyre6llit6sa mennyibe keriil. Hellyel kozzel beigazol6dni l6tszott a megsaccolt cisszeg. Az



9

6pit6stigyi feliigyel6 figy l6tta, hogy nem s6rrilt meg a r6gi ftteresz, de az a szakertoi
vdlemdnybe fel lett vdve. Igy 30 mi11i6 forintban 6llt meg a k6resem6ny. Szeptember 9-ig kellett
beadni a pfilydzatot. Vdgigneztek a szakerl';or v6lem6nyt, az ttrkalkul6ci6t 6s a r6gi trtercszt
figyelmen kivtil hagyva kdrtek hi6nyp6tl6st az cisszegre vonatkoz6an. Eztbenyrijtottdk 6s v6rj5k
az elbirfiftst, mi lesz a v6geredm6ny.
Matyis6k Tiborn6val felvette a kapcsolatot az ingatlanvdtelt i11et6en, amit 540 ezer forintra
fartofi. 450 ezer forintban tudtak meg6llapodni rigy, hogy az iigyv6di kcilts6g az <jnkormfnyzatot
terheli. Jelenleg az igyvedndl folyamatban van a dolog. V5,rjfuk a szeruodest. Remdli, meg lesz
addig, amig a Munkaiigyi Kozpontn6l kiirj6k a p|lydzatokat, ami novemberben szokott
megt<irtdnni.
Rdszt vett kist6rs6gi t6rsul6si tildsen szeptember 5-6n Tokajban. A Borsodviz volt hivatalos egy
tqdkoztatSra. A szennyvizfttemel6kndl erzldik a buz, igy Bodrogkisfaludon is pl. a volt p6ks6g
elott, aNyugdijashdznill, az iskolaudvaron. A t|jekoztat6n elhangzott, rigy nezki,l6p6sek fognak
tort6nni arca vonatkoz6an, hogy a szennyviz szivattyrikat nagyobb teljesitmdnytire fogjrik
kicserdlni. Annyit tudott el6rni, hogy megrendeltek egy nagy biizzinot, ide az iskola udvarra
fogiAk berakni 6s igy egy ,,szak6llas" probl6m6nak fognak avegdre 6rni, nem lesz az iskol6ban
6s az 6vod6banbiz.
Mengyi Roland orsz6ggyr.ildsi k6pvisel6 tir szeptember 9-6n iisszehivta a 6-os vdlaszt6kcirzet
polg6rmestereit, ahol negyven telepiil6sb6l 26 teleptilds polg6rmestere jelent meg. Itt
megismerkedtek a polg6rmesterek egym6ssal, elhangzott a telepiildselrrol l-2 mondat, volt egy j6
hangulatri besz6lgetds.
Rudolf Istvdn rigy nyilatkozotl, nem volt ide bejelentkezve, semmi kdze allhoz, hogy ddesanyja
ut6n rendbe tegye a vend6gszob6t. Annyit el v6rt volna t6le, hogy hozat egy kont6nert 6s
kipakolja az edesanyja lomjait. Az elmrilt h6ten p6nteken volt itt szemdlyesen, bevitte a lak6sba,
de az dnkorm6nyzatra fog vftrni a kipakol6s. Nem igazdn van lehet6s6g jogi l6p6sre, pl. hogy
r6terhelj 6k azt. Ez mfr az onko rm6ny zatr a mar ad.
Volt egy cs6trjr6s szeptember l3-dn a ki6llito dpiiletn6l. Nagyon regota mehetett aviz, mert tobb
mint 200 m3 foly't el. Ez tetemes <isszeg lesz. M6lt6nyoss6got fognak k6mi, hogy a csatoma dijat
ne kelljen kifizetni. Vagyonbiztositds elfoly6 vizre nincs, de a cs6tor6st bejelentett6k, volt kint a
kfirszakerto 6s lefenyk6pezte. Yfujak annak a vftllalkoz6nak az arqftnlatat, aki fehijitan| azt a
rendszeft. Otnegyedes csdvekbe bele kell hizni az rij csovet. Rem6li, hogy a biztosit6sb 6l ezt
meg fogj6k tudni oldani.

A jdv6 hdt v6g6n lesz egy program - szent lv6n 6ji mulats6g a ki6llit6 6piiletn6l.

XnpnS FERDINAND k6pvisel6 k<izbesz6l, hogy Mindszent havi mulats6g lesz.

AnAnn LASZLO polg6rmester megkoszoni a kijavit6st. Visszat6rve a hi6nyp6tl6sra elmondja,
hogy art szeptember 21-re kellett bevinni, mely megtortdnt.

MAJOROSPETER k6pvisel6 kdrdez| hogy milyen hi6nyp6t16sr61 volt sz6.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja a Vis-Maior hi6nyp6tl6s6val kapcsolatban, hogy a

szakv6lem6nyt kdszit6 rdszletesen v6gig jfxta az 6rkokat, felm6rte ak6rt, hogy ezzel tftmasszilk
al6 norcniiisan a k6relmriket. A szakv6lem6ny az 6rok teljes egdszdre vonatkozott, igy tobbek
koz<jtt a Bem :ioti (rtereszre is. A Kormdnyhivatal k6pviseloje viszont nem emlitette meg, nem
nevesitette szakvdlem6nydben a kisebb k6rokat, igy azt az ffiercszt ki kellett venni.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy akkor ez a szakvelemdnyben nem szerepelt.

AUAiVt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy az epitesigyi hat6s6g felm6r6s6ben nem
szerepelt azhteresz.
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ALEXA ILONA aljegyzo kdzli, amit a korm6nyhivatal megSllapitott, csak arra
lehetett benyirjtani a pillydzatot, ami abban nem volt benne, arra vis-maiort beadni nem lehet.
Megjegyzi, hogy lakcip6ben nem lehet k6rt felm6rni.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 k6rdezi a polg6rmestert6l, mit tett annak 6rdekdben, hogy ne
vegydk ki a h6rom milli6 forintot a vis-maiorb6l. Mi voh az a kommunik6ci6, amivel probilIta
volna dsztcinozni, hogy ezne igy legyen.

ADAU LASZLO polgSrmester kdzli, hogy nincs kommunik6ci6, beadtak aphlytnatot. Csak azt
6rte volna el vele, hogy m6g kevesebbet kap az dnkorm6nyzat. Ez ahelyzel, ezt kell elfogadni.
Annyit megtettek, hogy a hiftnyp6tlast p6tolt6k. Igy is kdzel harminc milli6 forintra lett vdve a
kar.
Nem szeret tilekoztat6st adni, amig nem 16t krist6ly tiszttn, de rigy trinik, hogy egy milli6rd
forintot fog kapni 26 telepiilds infrastrukturdra. 25 milli6 forintbol a Petofi irt rendbetetellt
hathrozta meg az infrastruktrirfrba, 6s ha bele fdrne, a hivatal tet6 szerkezete lenne mdg nagyon
fontos dolog, mert ha jiin egy nagy h6 be fog roskadni ateto.
Az eddig beadott pflylzatok kozril a Petofi rit 6s a hivatal fehijit6sa nem nyert, a tdbbir6l m6g
nincs hire. Egyetlen egyrol van, a kdzmrivel6desi p6lyazatr6l, melyen egy milli6 forinton beliil
l0 Yo az onero. Erdekes tisszeget kaptak, 114 ezer forintot, amthez jdn m6g a 100 ezer forint
dner6. Vannak, akik p6ly6ztak kozel 3 milli6 forintra 300 ezer oner6vel 6s j6val magasabb
<isszeget kaptak. A kapott cisszeget mobilhangosit6sra fogj6k elkolteni 214 ezer forint drt6kben.
M6g proj ektor volt a pfiyinatban, de az 300 ezer forint felett lenne.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kdrdez| a Klapka eml6kmiin6l, a Yinyai t6ren, mindenhol
el6rhet6 az 6ram, akkor mi6rt kell egy mobil hangositfsi rendszer.

AOAivt LASZLO polg6rmester elmondja, csak vezet6keldssel, hosszabbit6kkal, 50 m
vezetdkkel oldhat6 megaz 6ram odavitele.

MAJOROS PETER kdpviselo megjegyzi, ezzel eddig sem volt probl6ma. Ha m6g lenne
aktualit6sa, de falun beltil nem tudja mire gondolt konkr6tan a polgdrmester rir.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, amikor palyaztak ezttettek bele a pillydzatbaplusz a
projektrot.

MAJOROS PETER k6pvisel6 inkAbb a projektort kivetit6 v6szonnal javasolja beszerczni a

pSlydzati penzbol.

AOAtvt LASZ)LO polg6rmester a szabadsdg tervdtol trirt6n6 eltdrdshez kdri a testiilet
hozz6jdrul6s6t. Okt6ber 5-t6l okt6ber 7-ig szeretne szabadsdgra menni, el is fog fiazni. 18 nap
szabadsflga van mdg id6ar6nyosan.

MAJOROS PETER k6pvisel6 krizli, hogy a h6napon beliili 6tiitemez6sre nem kell k6rni az

enged6lyiiket.

AUAtvl LASZLO polg6rmester elmondja, hogy oktober 25 es 31 kdzdtt a szabadstrgtervdben

szerepel 6t nap. Ez nemjelenti az,hogy 24-en testiileti iil6s ut6n m6g nem megy el szabads6gra.
Az okt6ber, november 6s december h6napokat is tekintve - eddig 13 nap szabads6gotvettkr - 26
nap 611 m6g rendelkez6sdre.

MAJOROS PETER k6pviselo kozli, hogy ezzel aszabadsirykivdtellel nincs probl6ma.

ADAU LASZLO polgrirmester: arr6l szriletett dontds, hogy a jeles napokra megjelenik a helyi
rijsdg. Igy okt6ber 23-a el6tt meg kell jelentetni egy irjs6got, okt6ber l4-re lapz6rt6t kell csin6lni.
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A nemzeti tinnep, okt6ber 23-a vasdmapra esik. Ugy gondolja - mivel nagy 6rdekl6d6s
nem mutatkozik - hogy pdnteken,2l-6nmegtartanirk az iinnepsdget a d6lut6ni, esti 6rrikban. K6ri
ezzelkapcsolatbanakdpviselokhozzbszolfsdt.

Okt6ber 24-6n, amikor a testi.ilet tildsezik, az nap lesz lomtalanit6s. Nem akarla, hogy okt6ber
31-6n legyen a n6gy napos [nnep alatt. A lomtalanit6s ingyenes dvente egy alkalommal a
lakoss6g reszdre.

MAJOROS PETER k6pvisel6 javasolja, hogy az tinneps6g okt6ber 23-6n vas6map legyen
megtartva.

AOAVT LASZLO polg6rmester: eddig p6nteken 20-25 ember eljott az iinnepsdgre. Nem tudja
h6ny embert fognak tudni mozg6sitani vas6rnap, mert nem igazfnmozdulnak ki az emberek.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint aki akar, eljon vasdrnap is.

AOAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, Csicseknd szeretett volna itt lenni - de nem tudott
eljdnni - meg szerette volna hivni a testiilet tagSait november hatodik6n, vas6rnap a templom
udvar6n tartand6 emldkmri avatdsra. El fog kdsziilni a mdlenkij robottal kapcsolatos eml6kmri,
melyen az elhurcoltak nevei fognak szerepelni atfbl6n. Hatodik6n, vasdrnap 11.30 6rakorlesz
egy mise, mely ut6n a templomban a tokaji vegyes k6rus fog dnekelni es azt kovet6en kertil sor
az eml6kmi avatfsdra. A tornatermet kdrte Csicsekn6, ott lenne az aIlSfosad6s. A kismesterek
hfua ny itv a Ie sz a mo s d6 has z nftlat miat|

MAJOROS PETER k6pvisel6: november 6 6s okt6ber 23 nem nagy kiil6nbs6g id6ben, egybe
lehetett volna tenni a k6t i.innepsdget 6s biztos nagyobb szttmi lenne ardszvdtelt.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a mise 6s az 6nel<kar m6r le van egyeztewe.
Felvet6dott az oktober 30-a is, de akkor mindenki a temet6t jftrja, meg a ndgy napos iinnep alatt
van, aki el is utazik. Igy keriilt 6t november 6-ra.

ALEXA ILONA aljegyzo: elhangzott egy javaslat a ktjzmriveloddsi pilyinaton elnyert dsszeg
felhasznillfts6val kapcsolatban. A p6ly6zatban szerepelt a mobil hangositiis, voltak targyal6
asztalok 300 ezer forint osszegben, valamint a projektor, ami h6romszfnezer forint felett van. Az
t<ibb mint a2l4 ezer forint.

XnpnS FERDINAND kdpviselS a projektort javasolja vetit6v6szornal.

AOAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a krizcissdgi h6zba van projektor, a

mobilhangosit6s viszont hordozat6 lenne mikrofonnal, 6llv 6wry al.

I(fpns FERDINAND kdpviselo: melyik az a rcndezveny pl. amit a foci pillydn rendez az

dnkorm6nyzat 6s sziiks6ges a mobilhangosit6s. Volt pl. gyermeknap, de a szobom6l is
megoldhat6 andlkiil is a hangositfs.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 kerdezi,meddig kell elsz6molni a pdnzzel.

ALEXA ILONA allegyzo elmondja, hogy 2017. december 31-ig kell elsz6molni a pLlyfuati
pdnzzel.

ADAU LASZLO polg6rmester a hangosit6s mellett teszi le a voks6t, mert ha rendezv6nyek
vannak, ki tudj6k vinni a helyszfnre, m6g a ravataloz6hozis.

MAJOROS PETER, KOVACS LASZLO es xnpns FERDINAND k6pvisel6k a projektor
megv 6s6rlftsa mellett fo glalnak 6116st.

BALOGH SANnOn k6pviselonek mindegy melyik szerkezetkeriil megv6s6rl6sra.
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A K6pviseld-testtilet rigy foglal flk{st, hogy a kiizmtiveldddsi pdtyf zatb6l projektor kivetit6
vi{szonnal keriilj iin beszerz6s re.

AnAivt LASZLO polgdrmester kdzli, hogy aziinnepi besz6det most nem 6 szeretn6 mondani.

XnpnS FERDINAND k6pvisel6 sem, mert nem tud beszdlni.

MAJOROS PETER kdpviselo sem v6llalja.

BALOGH SANnOn k6pvisel6 nem fog itthon tartozkodni, de pl. Zernpleni Reniita is mondott
m6r beszddet.

KOVACS LASZLO kdpviselo az idopontra visszat6rve 23-6njavasolja, amikor a templomb6l
mise ut6n kijcinnek az emberek.

MAJOROS PETER k6pvisel6 v6lem6nye szerint Szathmitn L6szI6 is mondhatna tirurepi
besz6det.

nnAnn LASZLO polg6rmester nem drt vele egyet.

MAJOROS PETER k6pvisel6, csak a polg6rmester urnak akart ezzel segiteni.

ADAU LASZLO polgdrmester krizli, hogy elintdzi.

K6ri, amennyiben mdg van k6rddsiik, tegydk fel.

KEPES FERDINAND k6pviselS kdrdezi, hogy a polg6rmester rir apillyazatokkal kapcsolatban
tdrgy alt- e azok elor6bb halad6s6r61.

AUAwT LASZLO poig6rmester elmondja,drdeklodrjtt, de sajnos semmilyen inform6ic6janincs
a pfiyfzatokr6l. Amire lehetos6g volt, azt mindent benyrijtottak megfelelo kondici6kkal. Ig6ret
szerint augusztus v6g6re, szeptember elej6re a pillydzatokr6l lenni kellett volna inform6ci6nak.
Egyediil egy j<itt meg a mrilt h6ten, valamint m6g egy pttlyhzatnak drkezett meg az eredm6nye. A
kompprilyrlzaton - melyet a testiilet leszavazott -, nem akarjaborzolni a ked6lyeket, de ahol adtak
be, azok nem kis p6nzt nyertek el. Ismerteti a telepiildseket, mely szerint pl. Bodrogolaszi 4.699
ezer, Fels6berecki 7.322 ezer, Girincs 4.911 ezer, Kiirom 2.855 ezer, Olaszliszka 5.352 ezer,
S6razsad6ny 6.350 ezer,Trsztatrdos 4.164 ezer, Tokaj 6.076 ezer forintot nyert el.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 kdrdezi, hogy m6ssal kapcsolatban is ilyen felkdsztilt-e a

polgSrmester.

nnAU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy dr. Mengyi Roland orszdggyildsi k6pvisel6 rir
bejelentkezett jrilius l4-re, hogy jonne 14 6rdr-a. Egy alkalommal m6r eltolt6k az idopontot, a

sajht szabadsdga miatt 6s m6sik napot ndztek. O vfrta szeretettel, de k6t 6ra el6tt 10 perccel jcitt
a telefon, hogy egydb fontos teend6i miatt nem tud eljonni. A tarcali :iotffiadds kapcsdn
talillkoztak, maj d szeptember 9-6n.

MAJOROS PETER k6pviselo kdrdezi, hogy a pillyazatol<r6l volt-e koztiik sz6.

AnAivt LASZLO polg6rmester kozli, hogy arra nem volt ideje a k6pviselo frnak, m6ssal volt
elfoglalva, a nfpszavaz6ssal. Rdszletesebben r6t6rhetett volna az onkormitnyzati berkekre, de
sajnos el kellett mennie.
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Vannak napi teendoi az onkormitnyzatnill, elj6r azokra az tildsekre, ahovii el kell menni,
amikor hozzd kell sz6lni hozzh sz6l, amiben tud 6rdemben mozdulni. mozdul. de vannak itthon
is feladatok, amelyek megold6sra v6rnak.

3. napirend

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy a Bursa Hungarica osztondij programmal
kapcsolatosan az el6terjeszt6st a k6pvisel6k ir6sban a meghiv6val egyiitt megkaptdk. Ugy
gondolja, hogy nem szabad lenne ezt kihagyni, csatlakozni kellene. Vannak mdg gyerekek, akik
foiskoldra, egyetemre j6rnak, felsofokri szakkdpzdsben vesznek r6,szt, fels6fokri oktat6si
intezm6nyekben tanulnak. Most csak a csatlakoz6sr6l s2616 nyilatkozat kell, 6wdg6n lesz a
konkrdt dcint6s.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy ezakkor mdg csak a csatlakoz6s.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 szerint, majd csak azokatrdszesits6k tdmogatiisban, akik 18 6ve
itt 6ltek, ide sziilettek, ide iarrak iskol6ba, itt 6ltek 6letvitelszenien.

MAJOROS PETER k6pvisel6: volt abbol probldma, hogy olyanok is jelentkeztek, akik nem ide
jartak iskol6ba. Felhivja a figyelmet arra is, hogy tcibbfele csatorn6n kell drtesiteni a hallgat6kat,
nehogy legyen, aki lemarad r61a.

ALEXA ILONA allegyzo elmondja, akik eddig is kaptak, azok automatikusan megkapjdk az
6rtesitdst.

ADAU LASZLO polg6rmester az lletvitelszenien itt lakds kdrd6s6re visszat6rve "visszadobja a
labd6t". Ha valaki ide jcin lakni 6s itt 6l egy fdl 6vet, annak oda adj6k a sziilet6si tilmogathst, ez
ugyanigy vonatkozik az elso lak6shoz jut6kra is, viszont aki vesz egy lak6st, bejelentkezik, de
nem lakik itt, annak is ide jcin a normativdj a. Ha ezt kihegyezik, akkor azt mdsra is ki kell. Ezt
meg vitdra bocsdtanS. Nem egy nagy osszeg amit fizetnek a BURSA-ban. Az iskol6ztat6si
t6mogat6st is odaadtrik a tanul6knak, mindegy, hogy melyik iskola tanul6i. Igaz az 6ltal6nos
iskoldsoknrll kikotottdk, hogy a keresztfri, tarcali, szerencsi, tokaji iskol6ba jdrjanak. A
kdpvisel6kre bizza, gondolkodjanak el azon, mit fog kiv6ltani, ha egy ilyen javaslatban
elhangzott kikot6st tesznek. Pr6bdljanak meg konektiil gondolkodni, mert ha az egyes
szem6lyekre fog kihegyezodni, e16g furcsa lesz. Ann6l is ink6bb, mert aki ide be van jelentkezve,
-mintm6rmondta-azutfn ide jcinanormativa. Aki miattez felmeri.ilt, azahallgat6halasztotL,
nem fog k6rni burs6t, kint fog Mi.inchenben dolgozni.

KOVACS LASZLO k6pvisel5 krjzli, hogy azok javasolt6k ezt, akrkitt dlnek.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint majd tdrjenek erre vissza, egyenl6re ez m6g csak a
csatlakoz6s.

ADAU LASZLO polg6rmester szavazdsra teszi fel a Bursa Hungarica Fels6oktat6si
Onkormdnyzati lsztondrJpillyhzathoztorteno csatlakoz6sr6l sz6l6 hattnozatijavaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia ktiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vettr6szt 6s 5 igen
szavazattal, tartilzkodfs 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hathrozati javaslatot 6s az
atf bbi hathr ozatot hozza:

Bodro gkisfalud Kiizs6g Onkormfn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
66 12016. (lX. 26.1 hat6r ozata



1.4

T 6r gy : B UR S A HTINGARI C A F e I s 6 oktat6s i O nkorm6ny zati 6 sztondij p aly fuzatho z tortdn6
csatlakoz6s

Bodrogkisfalud ktizsdg 0nkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testiilete csatlakozik a BURSA
HLIN GARI C A F el s 6 o ktat6s i Onko rm6n y zati 6 sztondij p aly azat 20 | 7 . 6vi fordul 6j 6ho z.

Felhatalmazza a k6pvisel6testiilet a polg6rmestert a csatlakoz6si nyilatkozat alilirdsfna.

Felk6ri a K6pvisel6-testtilet a tiszts6gvisel6ket, hogy a pillyazat kiir5s6r6l gondoskodjanak.

Hatdrid6: azonnal es 2016. okt6ber 3.

Felel6siik: tiszts6gvisel6k

4. napirend

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy ez 6vben szeptember 30-ig lehet benyfjtani a
pfiyfnatot szoci6lis c6hi tiizeloanyag vhsitrlilsftra, 126 m3-re tud palydzni az onkorm6nyzat. Az
ezzelkapcsolatos ir6sos eloterjesztdst a kdpvisel6k ir6sban a meghiv6val egyiitt megkapt6k.
Ki kell haszniini ezt a lehet6s6get, val6szimileg a maximumot nem fogj6k megkapni. Mivel
Bodrogkisfalud szerepel az orszfryos 6tlagot meghalad6 munkan6lkiilis6ggel sirjtott telepi.ildsek
list6j6ban, ez6rt onr6sztnem kell vrillalnia. Egy6bk6nt m3-enk6nt 1000 Forint plusz rifa lenne.

AUAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy az onkorminyzat annyit tesz mell6, hogy a
ki sz611f t6st e s a h(.zho zszhllitdst me go I dj a.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 kerdezi,hogy m3-enk6nt mennyidrl hozzdk afit.

AUAwT LASZ;LO polgiirmester elmondja, az Erd6b6nyei Erdobirtokoss6gi T6rsu16st61
v6s6rolj6k meg a j6 min6sdgri fat. Kecskds S6ndor hozza el Erd6bdnydr6l. A
kozfoglalkoztatottakkal a kistraktorral kisz61litj6k 6s van akinek 6ssze is v6gj6k.

K6ri, akinek m6g vanhozzlsz6lisa a szoci6lis tizifapillydzattal kapcsolatban aztegye meg.

Tobbhozzitsz6lSs nem ldv6n szavazdsrateszi fel az ar:.Sl sz6l6hatfuozati iavaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziilo a szavazflson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, tartfizkodds 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslatot 6s az
aldbbi hatir ozatot hozzaz

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
67 /2016. (lX. 26.\ hathr ozata

Tdrgy: Bodrogkisfalud kozs6g Onkorm6nyzata 2016. 6vi szoci5lis c6hi tizeloanyag
v6s6rl6s6hoz kapcso 16 d6 kie g6szit o tfmo gatils ir6nt p 6ly azat b enyrij t6s a
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Bodrogkisfalud kozs6g Onkormrinyzatinak K6pviselotestrilete Magyarorszdg2016.6vi kcizponti
kciltsdgvet6sdrol s2616 2015.6vi C. trirvdny 1. melldklet IX. Helyi Onkorm6nyzatokt6mogatasai
fejezet 18. A helyi cinkorm6nyzatok szoci6lis cdlir tiizel6anyag v6s5rl6s6hoz kapcsol6d6
kieg6szit6 thmogatfisajogcime alapjan a Beltigyminiszter pillydzati felhiv6s6ra pillyazatotnyt\t
be - a telepiildsen elo szociflisan r6szorult szem6lyek szdmhra tortdn6 tizifa biztositilsira -
szoci6lis c6lri tiizel6anyagv6s6rl6s6hoz kapcsol6d6 kieg6szit6 thmogatdsra.

A k6pvisel6testtilet az cinkotm6nyzat t6mogat6si igdny6t 126 m3 kemdnylombos szociiilis c6hi
tizif ilbanhatitrozzameg.

Bodrogkisfalud ktizsdg a kedvezmdnyezett telepril6sek besorol6s6r6l ds a besorol6s
feltdtelrendszer&ol szoI6 10512015. (IV.23.) Korm6nyrendelet 2. sz. mell6klete alapjfin az
orsz6gos 6tlagot jelent6sen meghalad6 munkan6lktilisdggel srijtott telepiil6s.

A kdpvisel6testiilet kinyilatkoztatja, hogy a szocidlis celt tizifa t6mogat6sban r6szesiil6
r6szorul6 szem6lyt6l semmifdle ellenszolg6ltatdst nem k6r.

Felhatalmazza a kdpvisel6testtilet a tisztsdgvisel6ket a jelen hatfurozatban foglaltak alapjtn a
tdmogatdsi k6relem benyrij t6s6ra.

Hatirid6: azonnal, 2016. szeptember 3 0.
Felel6siik: tiszts6gvisel6k

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, tavaly rigy alkott6k meg a rendeletet - mivel azt a
jogszabilly lehet6v6 tette - hogy azjelenleg is hat6lyos,6s az a jelenlegi krit6riumoknak is
megfelel, esetleg apr6bb m6dosit6sokat kell majd rajta vegezni. A szetoszt6st meg fogja
hatdrozni az,hogy mennyit kap az onkorm6nyzat.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 k6rdezi, hogy nem lehet-e nagyobb mennyis6gre p|lyfum.

ALEXA ILONA aljegyz(\ a jogszabaly alal<hxasitftmogatdsban rdszestil6ket, azrdos lakosokat,
a munkan6lktilieket figyelembe v6ve, 3-4 mutat6sz6mot behelyettesitve egy k6pletbe,hatfnozza
meg, hogy mennyire lehet pflyazni. A rendszer ezt hozza automatikusan, ahov6 a pdlyfuatot
rogziteni kell, att6l elt6rni nem lehet.

AlAm LASZLO polgdrmester elmondja, hogy az rinkormdnyzatok rendkfviili tdmogatdstra
k6tszer lehet p\lyazatot benyrijtani. Az egyik bent van az ovoda mrikiidds6re, amit Erd6b6nye
fe16 kell fizetniiik. M6g nem birilltdk el, de egy m6sodik kdrt is szeretn6nek beadni, szirrtln az
6voda mrikod6s6vel kapcsoltban. Kell egy hathrozat a testilet rdsz1rol, hogy a tttmogatdsra
p6ly6zhassanak. Nincs k6t h6napon trili koziizemi tartoztsuk,igy ananempfiydzhatnak. Vannak
onkorm6nyzalok, akik ilyenre is nyrijtanak be, de nekik nincs ilyen probldmrijuk. Nincs
tatto zdsuk, e gye diil az 6v o daf enntart6s mi att.

Ismerteti az enol sz6l5 hatfrozati javaslatot 6s k6ri annak elfogad6sdt.

Bodro gkisfalud Kozsd g Onkormdnyzata Kdpvis el 5-te stillete
/2016. (IX. 26.) hatdrozati javaslat

Tdr gy : A tel epill d s i )nkormdnyz atok r endkfvilli onkormdnyz ati kalts d gvet d s i
t dmo gat ds dr a tdmo gatds i kir el em b enyilj tds a
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Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1testillete a Magtarorszdg 2016. 6vi
k1zponti kdltsdgvetdsdrcil sz6l6 2015. dvi C. rcrvdny 3. melldklet 1.7. pont 6s a III. l. pont szerinti
a megyei 1nkormdnyzatok rendkfvtili tdmogatdsdra ds a telepilldsi onkormdnyzatok rendkfvilli
onkormdnyzati tdmogatdsdra a beltigyminiszter ds a nemzetgazdasdgi miniszter dltal kt{rt
pdlydzat

b) A telepilldsi onkormdnyzatok rendkfvtili \nkormdnyzati kaltsdgvetdsi tdmogatdsa cdljdra
p dly dz at o t kiv dn b enydtj t ani.

A tdmogatdsi igdnydt a pdlydzatban szereplf 2016. dvi lejdrt hatdridejii - ds a 2016. dvben mdr
benyiljtott pdlydzati tamogatdssal nem drintett - |vodai intdzmdnyi tdrsuldsi hozzdidrulds
r) s s ze gdnek tdmo gatds dr a nyuj tj a b e.

Utas{tja a kdpviselStestillet a tisztsdgviselfket a pdlydzat elkdszltdsdre ds benyiljtdsdra.

HatdridS: azonnal ds folyamatos

Felel6sdk: tisztsdgvisel6k

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson 5 fd k6pvisel6 vett rfiszt 6s 5 igen
szavazattal, tartfizkodris 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslatot 6s az
aldbbi hatir ozatot hozza:

Bodrogkisfalud Kdzs6g 6nkorm6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
68 /2016. (lX. 26.\ hatir ozata

Tfrgy: A teleptildsi onkorm6nyzatok rendkiviili dnkorm6nyzati koltsdgvet6si tlmogatisdra
t6mo gat6si k6relem benyrij t6sa

Bodrogkisfalud kozsdg 0nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6testiilete a Magyarorszhg 2016, 6vi
kozponti kolts6gvetds6r6l sz6l6 2015. 6vi C. tdrv6ny 3, mell6klet I.7. pont 6s a III. 1. pont
szerinti a megyei dnkormdnyzatok rendkiviili tfumogatdstra 6s a teleptil6si dnkorm6nyzatok
rendkfviili dnkorm6nyzati tftmogatdsitra a beliigyminiszter 6s a nemzetgazdasagi miniszter 6ltal
kiitt ptiyazat

b) A telepiil6si onkormdnyzatok rendkivtili <inkorm6nyzati kolts6gvetdsi t6mogat6sa clljdra
p 6ly azatot kiv 6n b enyfj tani.

Atttmogatttsi ig6ny6t apillyazatban szerepl6 2016.6vi lej6rt hat6ridejri - 6s a 2016,6vben m6r
benyfjtott pdly|zatr tdmogat6ssal nem drintett - 6vodai intdzmdnyi t6rsul6si hozzftjitrulf.s
6sszeg6nek tdmo gathshra nyrij tj a be.

Utasitja a kdpvisel6testtilet a tisztsdgvisel6ket ap6ly6zat elk6szit6s6re 6s benyrijtdsfua.

Hatfrid6 : azonnal 6s folyamatos

Felel6siik: tisztsdgvisel6k
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5. napirend

Az ddttdik napirendi pont keret6ben AlAtvt LASZLO polg6rmester Balogh S6ndorr javasolja
alpo I g6rmesternek, amennyib en elfo gadj a a j el<i 16 st.

BALOGH SANDOR k6pvisel6 megkciszoni a jel<il6st 6s bejelenti szemdlyes drintettsdgdt.

A K6pvisel6-testiilet hatirozat-hozatal n6lkiilo egyhangrilag Balogh Srlndor k6pvisel6
szem6lyes 6rintetts6g6nek bejelentds6t tudomfsul veszi 6s a szavazfsb6l nem zirjaki.

ALEXA ILONA aliegyzo tdjekoztatja a k6pviseloket, mint az tudjdk, a bir6s6gi vdgzls annyit
mondott ki, hogy hatvan napon beliil v6lasszon a testi.ilet alpolg6rmestert. Ezt a hatvan nupoi a
joger6re emelked6s uttn kell 6rteni. Augusztus h6napban nem sikenilt tov6bbra sem
alpolgiirmester vSlasztani. Ezt jelezni akarta a korm6nyhivatalnak - mivel a 60 nap lej6r6ban volt
-, viszont kdrd6ses volt, hogyan kell 6rteni az itlletjogerore emelked6st a torvdnykez6si sziinet
miatt. igy akkor nem jelzett semmit, mert nem volt tiszthzott, hogy bele sz6mit-e a joger6re
emelked6sbe a torvdnykezdsi sziinet. Amikor a korm6nyhivatalt6l voltak kint ellen6rizni a
vagyonnyilatkozatokat valamint a jegyzokonyveket neztekmeg, aznap erkezettmeg a bir6s6t6l
a joger6sitesi zinadek Igy szeptember 3-afifn 60 napon beltil fog lej6rni a kotelezds. Azut|n
fogja k6rni a Korm6nyhivatal a Bir6s6got,hatalmazzafel a ddnt6shozataka, ha addig sem sikertil
alpolg6rmesterl v6lasztani. Amig ez a dontds nem sziiletik meg, minden testrileti iil6sen meg kell
kis6relni az alp olgdrmester v 6laszt6sffi .

AnAivt LASZLO polgrirmester elmondja, hogy november 2-6n jar le a 60 nap, azokt6ber 24-i
testi.ileti i.il6sen tehetnek meg az alpolg6rmester v6laszt6sra kfsdrletet.

ALEXA ILONA aljegyzi| elmondja, akkorra teljesen biztos Iq6r ahatvan nap, 6s rcigton jelezni
fogja a korm6nyhivatalnak, ha nem sikeriil alpolg6rmestert v6lasztani, hogy min6l gyorsabban
rdvidre lehessen azt zttmi.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint azmegtov5bbi k6t h6nap lesz.

AnAivt LASZLO polgdrmester megjegyzi, amig kcjtelezi a korm6nyhivatalt abir6sdg, az is
bele fog telni valamennyi id6be.

ALEXA ILONA aljegyzS elmondja, annak is jogerdre kell emelkedni, ami biztosan i5 nap.
Jelen esetben azert hrizodott el jriniust6l a dolog, mert a torv6nykez6si sziinet a joger6re
emelked6st meghosszabbitotta.

AlAnn LASZLO polg6rmester ezekismeret6ben k6ri a testtilet dont6sdt.

ALEXA ILONA aljegyzl ismerleti a szavazds menetdt, elkdsziti, majd kiosztj a a szavaz6
lapokat.

A titkos szav azdsr 61 kiildn j egyz6kdnyv kdsziil.

A titkos szavazds lebonyolitris6t k<ivet6en MAJOROS PETER k6pvisel6, azigyrendi bizotts6g
elntike tdjekoztatja a k6pvisel6ket a titkos szavazds eredm6ny6r6l, melyr6l kdsziilt jegyz6kcinyv e
j egyz6konyv mell6klet6t kepezi.
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Ennek megfelel6en Balogh Srlndor alpolgfrmester jeliilt 2 igen szavazatot Es 3
nem szavazatot kapott, iga megvrilasztiisa nem tiirt6nt meg.

Bejelent6sek, javaslatok

MAJOROS PETER kdpvisel6 a polgdrmesteri besz6mol6val kapcsolatban kerdezi, hogy
Endresz Ldszlonak letette-e a foglal6t.

ADAU LASZLO polg6rmester elmondj a,beszlltvele, aki k<izolte, hogy a t6rs6val megbesz6li
6s vissza fog sz61ni, mivel nem 6 az egyedtili tulajdonos. Lett volna olyan javaslata a
v6llalkoz6nak, hogy ne kelljen befizetnie az ipardizdsi ad6t a foglal6 fej6ben, de az igy nem
mrikodik, mert annak be kell keriilnie az ad6rendszerbe. Rdvidesen meg lesz a vdlasz, m6sfel
h6ttel ezelott besz6lt vele.

MAJOROS PETER kdpviselo szerint 16 kell telefon6lni.

ADAU LASZLO polg6rmester: megigdrte avtilalkozS, hogy visszajelez. Nem fog filand.oan
nyi.izsogni trtitna, hiszen fg6retet tett.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, annyi ember nem tartotta mdr be az fgdret6t. Mdg
mindig nincs letdve a foglal6.

AOAWT LASZLO polg6rmester szerint, ha lehetne, belekertilhetne a munkatigyi kozpont fel6
benyrijtandS palyazati rdszbe az I,2 milli6 forint.

XnpnS FERDINAND k6pvisel6 tudom6sa szerint november h6napban jcinnek ki apillyhzatok.

AUAnn LASZLO polg6rmester meger6siti ezt.

MAJOROS PETER k6pvisel6 sem az6vi k<iltsdgvetdsbol gondolta az eglszetkifizetni.

ADAU LASZLO polg6rmesterkdrdezi,mibol tegy6k le a foglal6t.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint kds6bb m6r k6so lesz, "elfszik a haj6".

AUAVT LASZLO polg5rmester szerint pr6b6ljanak meg kicsikdt lent maradni a ftilddn. Akkor,
amikor pl. a jubileumi p6nz 6s a nyugdijba vonul6s fedezete nincs meg. V6rjanak m6r egy kicsit.
Valamilyen szinten 6 a felel6s a gazdfikod6sdrt, ami az onkorm6nyzatnill megy.

MAJOROS PETER kdpvisel6: m6sodszor, harmadszor is felvetddnek dolgok 6s mdg sem
tortdnik semmi.

AUAtvt LASZLO polg6rmester p6ldak6nt emliti, ahhoz hogy az ellenorzds miatt fel tudj6k
t<ilteni az anyagokat a kincstttrnak, be kellett szereznr egy multifunkci6s g6pet, ami 130 ezer
forintba keriilt 6s mdg azt is ki kell fizetni.

ALEXA ILONA aljegyz5 szerint, ha kijon a pfiyizat, szerepeltetni kell benne a lak6kocsi
megv6s6r16s6t. A foglal6val k<jrtiltekint6nek kell lenni, mert ha hivatalosan az adfsvdtel
folyamatban van, nem fogadj6k el apalydzatban.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint nem hivatalosan kell.

AnAm LASZLO polg6rmester elmondja hivatalosan adtftk a BSE-nek is oda a pdnzt, az6ta
sincs semmi, egy forint sem jott vissza.
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KEPES ffruINAN k6pvisel6 tudom6sa szerint vanaszbml6jukon p6nz.

BALOGH SAnnOn k6pvisel6 szerint nem affa kaptrik a200 ezerforintot, amire kdltdtt6k.

MAJOROS PETER k6pvisel6 tudom6sa szerint az elkotottpenz szdmliival le van fedezve.

Au,q.NI LASZLO polg6rmester megjegyzi, csak nem ana kapt6k, amire k6ltdtt6k, hanem
sportorvosra, nevezdsre.

KOVACS LASZLO kdpviselo ezzel egyetlrt.

MAJOROS PETER kdpvisel6 kerdezi, hogy volt-e az 6vodai j6t6koknak munkatigyi
ellen6rz6se.

AnAm LASZLO polgarmester elmondja nem akkor, hanem a kovetkez6 hdten drtesi.ilt az
6vodavezet6t6l anol, hogy az egyik gyerek felment a csfszda tetej6re 6s a deszka beszakadt
alatta. Az apuka kijavftotta. An6l sem sz6ltak, hogy idehoztak egy gyereket szoktat6ba, aztin
miisnap j<itt a szril6 ds elvitte.

MAJOROS PETER kdpvisel6 a munkavddelemre kerdez 16, 6s hogy a jdtsz6temek van-e
munkavddelmi papirja, valamint hogyan nem vett6k 6szre, hogy a csfszda nem megfelelo
rillapotban van. Mikor volt utolj6ra ilyen ellen6rz6s?

AnAu LASZLO polg6rmester elmondja, van egy fenntart oja az 6vod6nak. Valamennyi
6vod6nak kell drint6svddelemt6l kezdve mindennel rendelkeznie. Annak idej6n Tokajb6l is
krildtek ki szakemberl. Nem akar kimosakodni belole, de pl. az 6rintdsvddelmet is az
dnkorm6nyzat vegeztette el. Idehoznak egy munkavddelmist is, aki el fogja vdgezni a
vizsgSlatot.

MAJOROS PETER k6pviselS kerdezi, felhivta-e a polgdrmester fr az erdlbdnyi 6voda
vezetoj6t, hogy mi van ezzel avizsgfiattal.

AOAtvt LASZLO polgilrmester villaszitban elmondja, a bodrogkisfaludi 6vodavezet6t utasitotta
tL,hivjafel avezetT 6v6n6t, hogy azon dolgokra, amelyekre sziiksdg van, azokatoldj6k meg.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint mulaszt6s tiirtdnt.

AUAnn LASZLO polg6rmester: a bodrogkisfaludi 6vodavezet6 munkakori leir6s6ban szerepel,
hogy 6 tartja a kapcsolatot a vezeto 6v6n6vel.

MAJoRos PETER kdpvisel5 szerint az a bal, hogy a polg6rmester nem kereste meg
Erd6b6ny6t.

KEPES FERDINAND k6pviselo k6rdezi, hogy a kinti jAtdkok is Erd6b6nyeheztartoznak-e?

AlAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a kis jatsz6t6ri j6t6kok min6sftettek, azokkal
semmi baj nincs. Az ovodaudvafin ldv6k az erd6benyei 6vodrihoztartoznak,

MAJOROS PETER kdpviselo k&dez| mi van a honlappal, illetve a jegyz6konyvek
feloltds6vel.

BALOGH SANDOR kdpvisel6 megSegyzi,hogy fent vannak.

ALEXA ILONA aljegyzS megmutatja Majoros Pdter k6pvisel6nek, a honlapon talilhat6
jegyz(5kdnyveket.

MAJOROS PETER k6pviselo kerdezi hogy 6ll a testvdr telepiildsi kapcsolatfelv6tel.



20

AoAtvt LASZLO polgdrmester elmondja, hogy egyenl6re "jegelve van,,, addig, amig
kdrd6re von6sos m6dszer megy a testtileti i.ildseken.

MAJoRos PETER k6pvisel6 elmondja, hogy amire nem tettek pontot
kdrdeznek 16. Nincs felel6ss6sre von6s.

6s ellaposodott, arra

AUAtvl LASZLO polg6rmester, mint m6r mondta, egyenlore 'Jegelte" a dolgot, de aj6nljanak
testv6r teleptil6st.

KEPES FERDINAND kdpviselo nem tudja, hogy gyakorlatilag tcjrt6nt-e kontakt.

AnAm LASZLO polgdrmester elmondj a, amig nemlfttja, hogy olyan ahelyzet,nem gondolta,
hogy a polg6rmester urat ide kellene hozni. A helyzet vfitozatlan de nem kil6tristalan.

MAJOROS PETER k6pvisel6 nem eztl(rtja.

AUAwT LASZLO polgrirmester megjegyzi,hogy nincs kontakt a testiilettel, aminek meg kellene
lennie.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 kdrdezi, hogy ez egyoldalu?

Annnn LASZLO polg6rmester szerint biztos benne is
meg van. Nem biztos, hogy j6 lenne, ha ide hozndk
l6tnttk, hogy itt ilyen fel6116s van.
Kdri, ho zzanak j avas I ato kat, v tllalj a, ho gy e lme gy.

vannak hib6k, de a nyersessdg benniik is
egy testv6rtelepiilds k6pvisel6it, akik azt

KOVACS LASZLO k6pviselo kdrdezi,hogy az6lelmezdsvezetoirill6s meg lett-e hirdetve.

AOAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy ijra nem lett meghirdetve. Amikor
meghirdett6k, volt 16 jelentkezo, de olyan b6rt nem tudtak volna neki adni, amit miishol kapott.
50-60 adagos konyha eset6ben akkora pdnzt nem szabad egy 6lelmez6svezetonek kifizetni. Fog
indulni 6lelmez6s vezetoi tanfolyam, Holhos Csill6t gondolta beiskol6zni. Meg van az a
v6gzettsd ge, amire az r ilep:d,lhet.

KOVACS LASZLO k6pviselo szerint, akkor meg kell hirdetni a nyugdijashdz vezetoi 6ll6st,
nem kell k6t 6l16st betoltenie.

AnAiVt LASZLO polgiirmester k6zli, hogy van k6t szak6csuk.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 tudom6sa szerint J6n6s Yaleriakonyhai kisegft6.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondj a, amig Kissn6 nem megy el nyugdijb a, addig az, majd,
ha nyugdijba megy, akkor fogjAk tudni szak6csnak kinevezni.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, amig nem tudjdk kinevezni, addig hatarozott ideji
szerz6d6se van. Decernber elejdn lesz Kissn6 nyugdijba vonuliisa, akkor jrihet be a hely6re, mint
kdzalkalmazott.

MAJOROS PETER kdpvisel6 k6rdezi, akkor most h6rom h6nap pr6baid6re, vagy hatdrozott
id6re foglalkoztatjak szak6cskdnt. Megjegyzi, ha st6tuszt novelnek is h6rom h6napra, akkor is
csak konyhai kisegit6.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy hatirozott id6re konyhai kisegft6kdnt
alkalmazzilk, st6tuszt nem akarnak n<ivelni.
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MAJOROS PETER k6pvisel6 kerdezi, ha szak6cs
fo glalkoztatj rik szak6c sk6nt.

v6gzettsdge van, mi6rt nem

AOAtvt LASZiLO polg6rmester vfiaszftban elmondja, nincs hatdrozatlanrdore szerzodlse, az6rt
nem alkalm azzttk egyenl6re szak6cskdnt.

MAJOROS PETER k6pvisel6 tudom6sa szerint, ha konyhai kisegitokdnt van besorolva,
alacsonyabb b6rt kap.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, sajnos a k<jzalkalmazotti berlfbla szerint rA a saranthlt
bdrminimum vonatkozik, kisegit6kdnt 6s szakiicsk6nt is ugyanannyi abere.

ADAU LASZLO polg6rmester kcizli, van egy besorol6sa ak'zalkalmazottibefifhlaszerint. de
adhatnak neki plusz juttat6st.

BALOGH SANDOR kdpvisel6 nem drli kdpviselot6rsa mondanivalbjilt.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, a kozalkalmazotti bertabla ugy nez ki, hogy a szakbcs
v6gzettsdgtit az. "b" kateg6ri6ba lehet besorolni. Nincs 6retts6gije, csak a 8 oszt6lya. A b
kateg6ria az alapvdgzetts€gre 6piil6 szakk6pesitdst jelenti. Harminc 6vet kell dolgozni ahhoz,
hogy egyriltal6n meghaladja a besorol6si illetmdnye a garuntdlt bdrminimumot. Nem k6rosodik,
mert sajnos ilyen jelen pillanatban a kdzalkalmazottibertabla. Mond is 16 egy peIdfrt, hogy van
olyan, akinek m6g mindig 30 6v ut6n is ki kell eg6sziti a besorol6si bdrdt a garantfit
b6rminimumra. A szemdlyi anyagfu csak a holnapi nap folyam6n tudja megn6zni.

MAJOROS PETER kdpvisel6 v6lemdnye szerint a jegyz6ass zony bizonylalanul fogalmazott a
besoroldst illet6en, nezze meg holnap a besorol6st 6s t6jdkoztassa.

ALEXA ILONA aliegyzo kozli, hogy holnap pontosan meg tudja nezni, felhivja telefonon a
k6pvisel6 urat ds meg tudja mondani melyik kateg6rtdba van besorolva.

BALOGH SANUOn k6pvisel6 szerint, akkor meg kell n6zni mindenkin6l, ne hegyezzekki azt
egy szem6lyekre.

XnpfS FERDINAND k6pvisel6: k6rosf tja-e az J6n6s Yaleritfi, hogy a szerz6ddseben konyhai
kisegit6 van?

AnAm LASZLO polg6rmester elmondja, J6n6s Yaleria bekeriilt a konyh6ra, j6l vdgzi a
munkhjffi , i gyekszik. Nincs megk6ro sitva.
Megk6rdezt6k Hajdrin6t, nem vfllalta az llelmezds-vezet6nek tort6n6 beiskol6z6s6t. Valik6nak
el6szdr 6retts6giznie kellene 6s csak ut6n mehetne 6lelmez6svezet6nek.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, ha Kissne nyugdijbamegy, meg lesz a kdt szak6cs.
Kozfoglalkoztatdsban tudnak embert melldjrik adni. Sp6roljanak mfr egy kicsit az
onkormdnyzatnill.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 megjegyzi,mfr tdbb ember lett elengedve, akinek a helye nem
lett bet<iltve.

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, Zelendknet is megkerdezte, de 6 se villlaltabe az
6lelmezdsvezet6nek tortdno tanul6st. Holhos Csilla megfelel a krit6riumoknak, hogy
dlelmezdsvezetoi tanfolyamra menjen. Ezzel is foglalkozik, szociillis gondoz6i k6pzdst is
elv6gezte, valamint szivesen is csindlja, akkor mi6rt vegyenek fel plusz egy embert. Az
6lelmez6svezetoi 6s a nyugdijashilzvezetoi b6ren j6rul6kaival egyiitt 2 milli6 forintot sp6rolnak.
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MAJOROS PETER k6pvisel6: egyszer meghirdett6k az 6lelm ezlsvezetor 61l6st, csak nem jritt
{issze, hiriba volt jelentkezo, visszal6pett. igy trjrameg kell hirdetni. Nem biztos hogy szerencs6s
Nyugdijashfn vezetonek 6s 6lelmezesvezet6nek lenni egy szem6lyben, egyiket r"* tud.lu t"1.1.,
er6bedob6ssal vdgezni.

AnAnn LASZLO polg6rmester krizli, most is el tudja l6tni a kett6t egyiitt. Mi6rt kellene k6t
milli6 forintot kidobni. Elelmez6sv ezetor e sztiks 69 van.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 megjegyzi, ha Holhos Csilla olyan szuperen vegzi a munk6j6t,
akkor mi6rt nem lehetett annak idejdn 6lelmez6svezet6nek is tenni.

MAJOROS PETER k6pviselo: fdl 6116sban akkor is lehetett volna nyugd{jash fnvezeto.

BALOGH SANDOR kdpvisel6: ezek szerint sok a munkahelye Csilldnak, el kell t6le venni.

KovAcs LASZLD kdpvisel6: k6pvisel6t6rsuk kiforgatj a a szavaikat.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kdrdezi,hogy erzi-e a polgiirmester a helyzetnek a srily6t. Most
Holhos Csilla f6l 6ll6sban nyugdijashhz vezeto, fdl 6ll6sban dlelmez6svezeto. Akkor hogy
mrikcid<itt a dolog x 6vig, amikor nyolc 6rdban volt nyugdijashtz vezet6 6s m6sik nyolc 6rabin
v olt az 6lelmez6svezetdj tik.

BALOGH sANuon k6pvisel6 megjegyzi, most lett kipr6b6lva ds mrikcrdik.

ADAU LASZLO k6pvisel6 kerdezi, midrt nem kdrdeztdk meg ezt2011-ben, amikor 6tkeriilt a
konyh6ra az elelmezdsvezet6, aki fel 6ll6sban szak6cs is volt.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kik6ri magtnak, ne mondja meg a polg6rmester, hogy 6 mit
kdrdezzenmeg.

BALOGH SANnOn k6pvisel6 megjegyzi, h6rom evvel ezelott az sem drdekelte a kdpvisel6
urat, hogy mennyi volt az orvos fizetdse.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 visszatdr a 130 ezer forintra 6s hogy abb6l midrt csak negyven
ezer forintot kapott az orvos.

BALOGH SANDOR k6pvisel6 megjegyzi, van egy jog szabilly, ami besorolja az orvost is.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy kev6s afrzetdse.

BALOGH SANDOR k6pvisel6: van egy tdrvdny ami eloirjaazt,

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, nem a rendelet alapjhn fizetrk az orvost, mefi akkor
m6r nem lenne itt.

BALOGH SANDOR kdpvisel6 szerint azt is nezzek, hogy nincs meg az orvosnak a papfuja
hozz6.
A kdpviselotdrsa kiv6ncsi ana, ki mennyit keres. Turk6lnak a doktor rir zsebdbe, k6pvisel6t6rsa
ki akarta belSle huzni, mennyi aftzetdse.

AUAVT LASZLO polg6rmester elmondja, egy tombben meg van abdr, de hogy kinek mennyi,
aztnemkaphatj6k meg.
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MAJOROS PETER kdpvisel6 felh6borodik arra a meglegyzdsre, miszerint o kiv6ncsi az orvos
fizet6s6re.

BALOGH SANDOR kdpviselo szerint van ana lehet6s6ge a kdpviselo t6rs6nak, hogy
megk6rdezze azt az orvost6l.

AUAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a 130 ezer forintot a praxis kapta. Munk6ltat6i
dtint6s alapjSn nem annyi b6rt kap a h6ziorvos, mint ami jirna, akkor elfogadta es jo szijizzel, jol
mtikdddtt a dolog. A m6di6ban lejott a hir a 130 ezer forintr6l 6s 6 fgy 6rtette, hogy ai neki j6r.
Egydrtelmii, hogy a praxisnak adtdk apenzt. A praxist az rjnkorm6nyzattartjafel.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megSegyzi,hogy tril vanthrgyalva. Ugy gondolja k6pvisel6trirsa,
hogy 5 a doktor rir zseb6be turk61.

BALOGH SANDOR k6pviselo szerint rdges-r6gen lehetett volna a h6ziorvos bdr6r6l sz6, mi6rt
pont ezt a 130 ezer forintot kellene odaadni, amikor a kdt 6pol6nak is kellene adni be16le,
valamint pl. a villanyt, vizet is finanszirozni.

AOAwT LASZLO polgdrmester elmondja , ffibeszllika doktor frral, 6s ha lehetosdg van 16 adnak
m6g neki a 130 ezer forintb6l. Azt nem mondja, hogy mindet, de pl. m6sik negyven ezret 6s
marad mdg otven ezer forint.
Az asszisztensek tavaly kaptak bdremeldst. Mint m6r annyiszor elmondta, ez a penz a praxisra
vonatkozik.

MAJOROS PETER kdpviselS a Fehdr Lfszlo kdzfoglalkoztatfsfra,illetve elbocs6t6s6rakerdez
16. Erdekes utat j6rtmeg, de el6szor ott kezd6dott, hogy nem adtak neki munk6t.

AUAwT LASZLO polgrirmester megjegyzi,hogy kapott munk6t az els6 perctol kezdve.

MAJOROS PETER k6pvisel6 tudom6sa szerint nem kapott munk6t. An6l volt sz6, hogy
vezetlkerrt. veszik fel, de enol a tobbi kozfo glalkoztatoft nem letttqekoztatva.
Idement, odament, vdgiil rigy lett tdjekoztatva, hogy a harmadik napon oda lett adva neki a
kozfo glalk oztatotti munkakori lef r6s a.

AOAtvt LASZLO polg6rmester pdldak6nt emliti, amikor jelezt6k fe16, hogy szakmunk6skdnt
alkalmazzitk - mert viz-g(n, ftitdsszerelo - 6s elintdzt6k, hogy megkapja ezl a sthtuszt, nem
talillta a bizonyitvinydt, 14 eve nem dolgozott sehol. Olyan dotgok tcirtdntek, hogy ha akarja
pereljen 6s mennek a munkai.igyi bir6s6gra. El6szrir azt mondta neki, oldj6k meg tisztessdgesen.
Mondott, amit mondott, kijelentetett, amit kijelentett, felaj6nlotta neki, hogy kcizds
megegyez1,ssel bontsanak szerzod6st. Nem irta al6, igy 6 6ll eldbe, a munkaiigyi bir6srigra is
elmegy, ho,gy tisztttzzdk a dolgokat. A munkaiigyikarteritdsi perl ki fogja frzetni, amit megit6l a
bir6s5g. O a munk6ltat6ja 6s o ,igy 6rezIe, hogy a kcizossdget l(nitotta, egydrtelmiien
megbolydult az egdsz kcizfoglalkoztatotti csapat, azota ami6ta elment, nyugalom van.

MAJOROS PETER k6pviselo szerint tovdbbra is marad az ftllo viz. M6s kcizfoglalkoztatott
mdg nem hagyta el a hely6t, mindenki ott tolti anyolc orittT

AnAm LASZLO polg6rmester azt hitte, m6s fel6ll6sban fog t6nykedni. Nagy hibaJavolt, hogy
belement az alkalmaztsftba. Biciklizni nem tud, kocsira nem tudta i.iltetni, az meg nem mrikodik,
hogy egdsz nap gyalog j6rk6ljon a teniletek k<jzott.
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MAJOROS PETER k6pvisei6 kdrdezi, hogy lehet egy munkav6llal6nak azt mondani,
menjen elthppenzre.

AUAwT LASZLO polg6rmester elmondja, hogy tfrypenzroljott vissza. Amikor t6pp6nzen volt,
akkor is dolgozott m6shol.

MAJoRos PETER k6pvisel6 megism6tli az erozo hozzitszolhsilt.

AnAlf LASZLO polg6rmester kozli, hogy ha kell letagadja, 6 nem mondott ilyet.

BALOGH SAnnOR k6pviselo: volt m6r test0leti iil6s, amiko r elhangzott, hogy attrypenzcsalo
kozmunkiist el kell ktildeni. Feh6r Ldszlo attrypenz alatt kenyeret volt siitni.

MAJOROS PETER kdpvisel6 kerdezi, bizonyftott-e, hogy tdpp\nzalatt dolgozott.

BALOGH SANUOn kdpvisel6 kcizli, 6 mondta, hogy kenyeret fog sritni, vfllalta.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 megj eg yzi, ho gy tarsadalmi munk6ban srit6tt.

AnAna LASZLD polg6rmester szerint annyira ki6lezik a dolgokat,

BALOGH SAnnOn k6pvisel6 megjegyzi, egy besrig6val kevesebb van akozfoglalkoztatottak
krizdtt.

MAJOROS PETER kdpvisel6 nem 6rt egyet ezzel a felmond6ssal, meggy6z6d6se, hogy nem
volt ott a jegyz6asszony a munkaviszony megsztintet6sdn6l.Nagy esdlye van annak, hogy Feh6r
Ldszlo a munkaiigyi bir6s6ghoz fog fordulni, ha odafordult, a peft meg fogja nyemi.

ADAU LASZLO polgilrmester elmondj a, odafog 6llni a munkarigyi bir6s6g el6.

KEPES TERDINAND kdpvisel6: nincs mds dolog, mint bir6sri gra j6mi.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint csin6ltak egy olyan dolgot, amiben a jegyzSasszonynak
kellett volna rillist foglalni. Nem efii azt, midft az rjnkorm6nyzatnak kell az esetleses kifut
viselni.

AUAU LASZLO polg6rmester kijelenti, szem6ly szerint 6 fogja viselni ennek akdrdt. Ha neki
nem hisznek, aljegyz\ asszony majd elmondja mi tdrtdnt Nagy B6la 6s Feh6r Ldszlo kcizott, de
ez mdr zirt ijles rdsze.

I(fpns FERDINAND kdpvis elo kerdezi, hol tart aregi6vod6ban a rendrakiis.

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy elkezd6dritt a rendrakir., mfnjobb a helyzet.
Eltakaritottitk az udvan6l is az aszfaltot, R6cz IstvSn elvitte. Megbeszdlte vele, hogy a Pet6fi
uton az dpitdsi tcjrmel6ket el fogja takaritani.

KOVACS LASZLO k6pviselo kerdezi, hogy meg lesz-e mtivelve az a terilet. Oda lehetne
es6be6ll6t ndgy oszloppal 6piteni.

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, ha elttinik a tcirmel6k, akkor fogj6k Lltni a teljes
teriiletet. Elindult a keritds dpitdse. Az egyik oldal mdr be van oszlopozva. A teriileteket 6sszel
fel fogi6k szhrrtatni. A f6li6kba sikertilt tehdn trdgyht szereznr, elindult azok feldsozdsa,
trdgySzdsa.
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MAJOROS PETER kdpvisel6 javasolja, hogy nagy mennyisdggel trdgydzzanak, mert nagyon
rossz az a fcild.

AOAwT LASZLO polg6rmester elmondj a, az informatikus volt itt, hozta a technik6t, akkor
besz6lt6k meg, hogy M6jer J6zsef bodrogkeresztriri polg6rmesterrel e h6t csiit<jrlrikijn l1 6rakor
tilnek le azintemet iigydben.

MAJOROS PETER k6pviselo szerint, j6 lenne, ha sikeriilne.

BALOGH SANDOR k6pviselo k6rdezi, a temet5n a vadgesztenye fdkat ki lehetne-e vdgni, mert
azok balesetvesz6lyesek. A leveleiken, amikor lehullanak, el lehet csirszni, mivel a lev6l alatt
nem l6tni a gesztenydt. Lombhullat6 nem illik a temet6be. Ezen tril nyomja a sirokat. Kell-e
valakivel ezt megkon zultilni?

MAJOROS PETER k6pvisel6 megjegyzi, hogy a vadgesztenyef6k m6r id6sek, m6s lenne ha a
csavartftizet kerdezte volna kdpvisel6tiirsa.

AUAiU LASZLO polg6rmester tudom6sa szerint kor6bban m6r volt egy felhfborod6s, mivel
6lland6an a gesztenydt, illetve a falevelet kell takaritani.

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, hogy id6s afa, de egy azegybe nem lehet kijelenteni,
hogy lombhullat6 fa nem valo atemet6be. Trilsrilyban vannak ur,itcikicild"t .

BALOGH SAUnOn k6pvisel6 tudom6sa szerint azokatnem i.iltette senki, odan6ttek.

ADAU LASZLO polg6rmester szerint, ha lehullik a gesztenye 6s a lev6l, eltakaritj6k onnan,
aztfrn maj d decemberb e kdr dezzek meg a lako s s6got a kozme ghall gat6son.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, plusz munkdt jelent eltakaritani a geszteny6t.

KEPES FERDINAND k6pvisel6: a sfrokat is nyomja.

BALOGH SANDOR kdpvisel6 szerint nezzdkmeg a krivetkezo iil6sre 6s legfeljebb, amikor a fa
nyugalmi rillapotban van nyessdk meg.

MAJoRos PETER k6pvisel6 szerint a megnyes6ssel semmire nem mennek.

AnAm LASZLO polgrirmester elmondja, kapott hideget-meleget ami6rt megv6gt 6k a f6kat a
szemetes aut6 kcjzleked6se miatt, de megold6dott a zHKfel6, a probldma.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 tudom6sa szerint nem volt megfelel6 szerszam,csak macsdta
6s balta av6gdshoz.
Kdrdezi, mi van a domborf trikcirrel.

AnAu LASZLO polg6rmester elmondja, hogy dtvenegyndh6ny ezer forint
bilincseket adjak hozzd ds egy cso 5-6 ezer forint. Csovet talilInfnak is hozzh. Ha

a trikor, a

megrendeli,
egy h6ten beltil itt van.

KEPES FERDINAND kdpviselo szerint az mindegy, csak trikrdt
ingatlann6l is kellene.

hozzanak. A B6r6ny fele

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a Borsodvf z elkeszitette a hosszri tdvri feftijit6si,
p6tl6si beruhhzhsi koncepci6j6t. A vizikdzmu-szolgtitxfts hosszri t6v,A biztosithatos6ga
6rdek6ben fryazatonkent tizenot 6ves idot6vra gordril6 fejleszt6si tervet kell kdsziteni, mely
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elk6sziilt 2017-2031. dvekre vonatkoz6an.Ezt a tervet a testriletnek el kell fogadnia, hogy a
MEKH rlszdre az dnkormitnyzatnevdben be tudjrik nyrijtani.
A vizi-kozmrivekre kapott normativ6t a Borsodvf z fele utalj rik.

xnpBs FERDINAND kdpvisel6 a csdt6r6s p6nziigyi r6sz6re kerdezrit.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, a vesztes6get mindig is az dnkorm fnyzatofuahixitottilk, a
cs6 kicser6l6s6t mdg nem.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 megjegyzi, 16 fogjfk az cjnkorm6nyzatramajd, aztis tenni.

ALEXA ILONA arlegyzo szerint vissza fogj6k majd 6llamositani.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint az lenne a j6, mert hol van olyan szakembenik, aki
ezeket meg tudn6 csin6lni.

AgAtvt LASZLO polg5rmester p6ldakdnt emliti, hogy a Zemplenvizn6l fele penzert kapja a
lakoss6g avizet.

ALEXA ILONA allegyzo megjegyzi, hogy 2 km vezet6k hi6nyzik allhoz, hogy a13;a a
rendszerre 16 lehessen kotni.

Tobb hozzftszolls nem 16v6n AUAVI LASZLO polgrirmester k6ri a testtiletet, fogadj6k el a
g cirdiil 6 fej I e szt6 s i tervr6 I sz6l6 alabbi hattr o zati i avas I atot :

B o dr o gki sfalud Kazs d g Onkormdnyz a t a K,lpvis el ci -tes tr.il ete
/2016. (IX, 26.) hatdrozati javaslat

Tdrgy. 2017-203I. dvekre vonatkoz6 gordald fejlesztdsi terv beruhdzdsi terv elfugaddsa

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisetri-testtilete megbfzdsa alapjdn a szolgdltatdst
vdgzd (,ilzemeltetri) Borsodvlz Zrt. dltal, 2017-2031. dvelcre vonatkoz1an elkdsz{teft gardt)td
feilesztdsi terv beruhdzdsi tervet megismerte, azzal egtetdrt ds azt elfugadja, valamint javasolja
az ab b an fo gl al t ak v 6 gr e haj t as dt.

A KdpviselSlestillet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a Magyar Energetikai ds
Kd zm{is z ab dly o z ds i Hiv at al fe I d az al db b i nyil atko z at o t me gt e gt e ;

Bodrogkisfalud telepill1s Onkormdnyzata nevdben nyilatkozom, hogy a 2017-2031 ,ivelcre
vonatkoz1 gordalf fejlesztdsi terv beruhdzdsi tervet megbfzdsunk alapjdn a szolgdltatast vdgzri
(ilzemeltetd) Borsodviz ZrL kdszftette el. Az \sszedll{tott beruhdzdsi tervet megismertilk, azzal
eg,tetdrtiink ds elfogadjuk, az abban foglaltak v,lgrehajtdsdt javaslom. Eg,,tittat meghatalmazom
a Borsodv[z Zrtl, hog,t a gdrdr,ilS fejlesztdsi tervet (beruhazdsi ds fejtesztdsi-p6tldsi tervr,lszek) a
MEKH rdszdre az Onkormdnyzat nevdben benytijtja.

Hatdridf: azonnal
FelelSs: polgdrmester
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tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pviser6 vett r6szt 6s 5
ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslato t 6s az

T6rgy: 2017-2031' dvekre vonatkoz6 gcirdtil6 fejlesztdsi terv beruh6 z6si tewelfoead6sa

Bodrogkisfalud kdzsdg onkorm6nyzatfnakK6pvisel6-testtilete megbizitsa alapjan a szolg1ltatfstvegz6 (iizemeltet6) Borsodviz zr1. altal, 2017-203r. dvekre voiatkozoan ilkdszitett g.rdtil<lfejleszt6si tew beruh.6z6si tervet megismerte, azzalegyetert ds aztelfogadja, valamint javasolja
az abban foglaltak vdgrehajt6s6t.

A K6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polgilrmestert, hogy a Magyar Energetikai 6sKozmiiszabillyozdsiHivatalf ereazarabbinylJtozatotmegtegye:

Bodrogkisfalud teleptilds Onkormfnyzata nevdben nyilatkozom, hogy a 2017-2031 6vekrevonatkoz6 gcirdiil6 fejlesztdsi tew beruhfu6si tervet megbiz6sunk ahpln a szolgiitat6st vegz6(iizemeltet6) Borsodviz ztt. k6szitette el. Az <isszedllitoit beruhLzhsiiervet megismerttik, azzal
:gyetdrtiink ds elfogadjuk, 4z,abbanfoglaltak vdgrehajt6siit javaslom. Egyrittafm eghatalmazom aBorsodvfz zrt-t,hogy.a gcirdril6 fejlesZt6si tervJt (biruhdz:asr 6s fejleszt6si-p6t1isi tervrdszek) aMEKH rdszdre az Onkorm inyzat nev6ben benyrij tj a.

Hatririd6: azonnal
X'elel6s: polg6rmester

AUAwI L{SzLopolg6rmesterkdri, akinekm6gvanbejelent6se, javaslata aztegyemeg.

Tcibb bejelentds, javaslat nem l6v6n ztnlilestrendel el.

Kmf.

,.-l
/ Kt,{' N( Ua;Yl\,'
-Addm Ldszlo "

polg6rmester

Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
es megbizftsdb6l:

*ffih^L
aljegyz6

'A,f 7-.W
K'dpes Ferdindnl

j egyzokcinyv-hitelesit6



El6terjeszt6s Bodrogkisfalud kiizs6g Onkorminyzata20l.6. szeptember 26. napj6n
tartand6 k6pvisel6testiileti iil6s6nek napirendi pontjaihoz

Tisztelt K6pvisel6-testtilet!

Az orszdggyulds 2015. jtlius 6-i iil6s6n fogadta el az eglszsdgiigyi alapell6tdsr6l sz6l6 2015.
6vi CXXIIL T<irv6nyt, mely igy fogalmaz:

,,5. $ (1) A telepiil6si <inkorm6nyzat az eg6szs6giigyi alapellfitiis kordben gondoskodik:
a) a hdziorv o si, hiai gyermekorvo s i ell 6t6sr6 l,
b) a fogorvosi alapell6t6sr6l,
c) az alapellilthshoz kapcsol6d6 h6ziorvosi, hazi gyermekorvosi 6s fogorvosi rigyeleti
ell5t6s16l,

d) a v6d6n6i ell6t6sr6l, 6s

e) az iskola-eg6szsdgtigyi ellitdsr6l.
6. $ (1) A teleptildsi tjnkorm6nyzat k6pvisel6-testiilete - a Korm6ny 6Itatkijel6lt praxiskezel6
riltal megadott szempontokat figyelembe vdve - rendeletben megdllapitju ds kiatakitja az
egdsudgiigyi alapelldtdsok kdrzeter'1. Tdbb telepiildsre is kiterjed6 ellit6s esetdn a korzet
szdkhelydt az &intett teleptildsi Onkormrinyzatok erre ir6nyul6 megrillapod6sban hat1rozzttk
meg.

(2) Az (1) bekezd6s szerinti kiirzetek megtillapittisa ds kiulakft.isa sordn ki kell kdrni az
alap elldtds drt felelils orszdgos md dszertani intdzet vdlemdnydt is.',

A t6rgyk<irben a Borsod-Abat\-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal minden cinkormfnyzatnti
eilen6rz6st vdgzett, melynek keretdben beki.ilddsre kertilt a 612002. (VI.25.) cinkorm6nyzati
rendelet, mely a h6ziorvosi kcirzet kialakitris6r6l rendelkezik.

A hat6lyos rendelet nem tarlalmaz szabitlyozdst az igyeleti ell6tdsok, a v6d6n6i ell6t6s
valamint az iskola-eg6szs6grigyi ell6t6s tekintetdben.

Az ellenltz6sek sor6n szerzett tapasztalatok alapjdn a Kormiinyhivatal egy szakmai irtmutat6t
kdszitert, mely segits6get nffit abban, hogy az dnkorm6nyzatokegdszs6giigyi alapel|it6sokat
szab Lly o zo rendel ete i me gfe I e lj en ek a hatillyo s rendelkezd s eknek.

A fentiek 6rtelm6ben cllszeriihat6lyon kiviil helyezni Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzata
K6pvisel6testtiletdnek a h6ziorvosi kcirzetekr6l kialakit6sdr6l sz6l6 612002.(V125.)
<inkorm6nyzati rendeletdt, ds rij rendeletet kell alkotni, mely megfetel a hatrilyos jogszabrilyi
el6fr6soknak.

A rendelet-tewezet tartalmazza ahfniorvosi, ahfui gyermekorvosi, a fogorvosi, a vdd6noi
korzetek kialakit6s6t, iskola-egdszsdgiigyi ellffiilst, az alapellilttshoz kapcsol6d6 orvosi
tigyeleti ell6t6st.

A rendelet-tervezetet megktilddsre keri.il az alapelltfi6sdrt felel6s orsz6gos m6dszertani intezet
rdszdre Qt{emzeti Egdszs6gfejleszt6si rntezet Budapest, Nagyv6rad ter 2.).



Az eloterjesztds megkiild6sdig a rendet-tervezettel kapcsolatban jelz6s nem 6rkezett.

K6rem a Tisztelt k6pvisel6testtiletet, hogy a beterjesztett rendelettervezetet vitassa meg 6s a
Nemzeti Eg6szs6gfejleszt6si Intezet javaslat6nak meg6rkez6s6t k<jvet6en fogadja el.

B o d ro gkisfalud kiizs 6 gi O nko rm6 ny zata Klpvis el6 testtiletdn ek

. . .. 120 | 6. (. . . .) iinko r miny zati ren delettervezete

az egfiszs 6gii gyi alap ellftr{si kti rz etek m egr{llap ftf s 616 I

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormfnyzatdnak K6pvisel6 - testtilete az eg6szs6gtigyi
alapell6t6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXII. tcirvdny 6.$ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s
alapj6n, a Magyarorsz6g helyi cinkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13.$
(1) bekezdds 4. pontj6banmeghatfurozott feladatkcjr6ben eljdrvaa kcjvetkez6ket rendeli el:

Az alapell{tfs kdrzetei

1.$. Bodrogkisfalud kozsdg Onkormanyzatinakteljes kozig azgatdsiteriilete egy h6ziorvosi,
hfni gyetmekorvosi 6s iskola-eg6szsdgiigyi kdrzetet alkot. A kcirzet ell6t6si teriilete kiteried
Szegi 6s szegilong telepril6sek teljes kozigazgatiisi teriiletdre is.
A korzet szdkhelye: Bodrogkisfalud

2.$ Az alapell6tdshoz kapcsol6d6 iigyeleti ell6tdst az dnkormdnyzatt6rsul6sban l6tja el, a
Tokaji T<tbbcdhi Kistdrs6gi T6rsul6s. Az tigyeleti ellat6s sz6khelye: Tokaj

3.$ Bodrogkisfalud kcizs6g Onkormrinyzatdnakteljes kcizig azgatdsiteriilete egy v6d6n6i
korzetet alkot.

A kdrzet szdkelye: Bodrogker esztix

4.$ Bodrogkisfa,lud kdzsdg Onkormdnyzathnak teljes kozigazgathsi terrilete a Tlokai V6 os
onkormdny zata rl. sz. fo g orvo s i al ap el I 6t6s i kor zet6hez tarto zik.
A fogorvosi kdrzet szdkhelye: Tokaj

Zfr6 rendelkez6sek

5.$.(1) Jelen rendelet2016. okt6ber 1. napj6n lephatillyba.
(2) A rendeiet hatrilybal6pdsdnek napj6n a h6ziorvosi k<jrzetekr6l kialakft6s6r6l sz6l6
612002.(YL 25.) onkormdnyzati rendelet6t hat6lyon kivril helyezdsre keri.il.

Adaml6szl6 sk.
polgrirmester

Alexa Ilona sk.
aljegyzb



Hatdsvizsg6lat

Tdrc adalmi, gazdas dgi, hatds ok

A rendelet megalkotdsriual bi@ositott aq egesryigiigyi alapelldnisrdl s4iltl 20/ 5. dyi CXXIIL
tiirudryt 5-5. $-dban meghahirorytt alapelldttlsi kdtelerytts,ig megualrisinlstit
A rendelet a megllut dllapotot sqabdltorya e4dn megalkotdsa tuirsadalmi hatdsokat nem okoz.

Kdmyez e ti 6s egds zs dgiigJ/i kdve tkezm5nyek

A rendelet dltal srybdltoqott alapelldnisi kiirTetek biryosi/dk, bogy o tehpiildsen d/6k kd<ul
nindenki ho(fu'ulhasson hd{oruosi, uddfnfi, fogorvosi atapettaulttoq, rlgeleti ellritishoq,2
kisgyerrzekek, ua/amint a4tiuodai elldnisban rdsqestild gyernekek s4;ru:,lra*U;qtositolt aqiskola-
egesrydgtigyi elldtds. Aq alapelldnls cd/a aq oruosi feladatok elldtrisinak biqtoiltasa, eg6irydgxigyi

pre ue n tiu te ud k e ry s dg e / l6tds a.

Admini s z tta tiv terh eke t b e foly6 s oI 6 h a tds ok

A rendelet megalkonisa nen jdr adminis4trdcitls tijbbletteherre/.

A iogsz ab dlyok megalko tds dnak sztiks 6ges s 6ge, a iogalko tds elm and ds dn ak
wirh a t 6 kci ve tke z m inyei

Aleges4rdgilgyi akpellrials kiirrytei meghatdrozgsrinil .rqtilti renctelEt elfagad,ildt wagasahh ;zjntii
jogsrybd!' alegisry,agilgyi alapelldtdsnil sqriltl tdru1ryt tu;ry kdtelea,tri 2 heljti dnk"ormtlnltqat a
re n d e le t n ega / k o td s d u a / tii ru d ryt i kri n / e qe tt dgn e k te s q e tegi t

A iogszabdly alkalmazdsdhoz sztiksdges szem1lyi, szervezeti, ttitgyi 6s
pdnziigyi feltdtelek

A rendelet alkalnaryisdhoq sryiksdge: sqemdfii, tdrgyi, sryrueryti ds pdnryigyi feltdtelek
rendelkeqdsre d//nak.



Tisztelt K6pvisel6testiilet!

Bodrogkisfalud kozsdg onkorm6nyzata minden 6vben rdszt vesz a BURSA HLINGARICA
dsztcindij programban.

A 2017 -es dv tekintetdben az <inkorm6ny zatoknak a csatlakozasi sz6nd6kukat legk6s 6bb 2016.
okt6ber 3 . napjdigkell j elezniiik.

Teleptl6stinkon20I6. 6vben 8 A tipusri 6s I B tipusri pillydzatkapcs6n 9 gyermek rdszesiilt
az dsztondij program keret6ben t6mogat6sban.

Az osztdndijprogram saj6loss6ga, hogy a programkezel6 ugyanannyi t6mogat6st (maximum
f '000'- Ft erejdig) ad egy hallgato szdmfua, mint azctnkorm6nyzat. A t6mogita, 

"gy 
6vben 10

h6napra jttr.

Javaslom a kdpvisel6testtilet szfrmdra, hogy a 2017. 6v tekintet6ben is csatlakozzon az
dsztdndijprogramhoz, mert ezzel tudja t6mogutni u teleprildsen 6i6 fels6oktatrisi intdzm6nyben
tanul6 gyermekeket.

Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6testiiletet, hogy az alilbbi hatdrozati javaslatot elfogadni
sziveskedienek:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormfn yzata K6pvis el6testiilet6nek
6. (IX.26.) hatf ezete

T 6rgy : BURSA HTTNGARICA Fels6oktatdsi Onkorm6nyzati
csatlakoz6s

0 sztcindij paly Szatho z t6rten6

Bodrogkisfalud kozs6g Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6testtilete csatlakozik a BURSA
HTINGARICA Fels6oktatdsi Onkormrlnyzati Osztcindij pdly6zat20l7. dvi fordul6j6hoz

Felhatalmazza aK6pvisel6testtilet apolgdrmestert a csatlakoz6si nyilatko zat alhirdsfua.

Felkdri a K6pvisel6testtilet a tiszts6gvisel6ket, hogy a pSlyazatikifr6sr6l gondoskodjanak.

Hatdrid6: azowtal 6,s 201 6. okt6ber 3.
Felel6srik : tiszts6gvisel6k



Tisztelt K6pvis el6testiilet !

Ez 6vben is palyazhatnak az tjnkormtnyzatok a Beltigyminisztdriumhoz szoci1lis cdli
ttizellanyagvdsfirlixf thozkapcsol6d6kieg6szit6tilmogatdxa.

Az igdnyelhetti t6mogatds maxim6lis mennyisdge a teleptiids tekintetdben kem6nylombos
tizifav 6sarl6shoz 126 m3 .

Tekintettel arra, hogy Bodrogkisfalud telepiil6s a kedve zmdnyezett telepi.ildsek besorol6s6r6l
6s a besorol6s felt6telrendszerdr6l sz6l6 10512015. (IV.23.) Korm6nyrendelet 2. sz6mi
mell6klete alapjdn jelent6s munkan6lkrilisdggel srijtott telepril6s, 6nr6szt biztositiisa nem
sziiks6ges.

A pSlyazatok benyfjtdsdra az ebr42 rendszeren keresztril 2016. szeptember 30. napjriig van
lehet6s6g, ezdrt kercm a Tisztelt Kdpvisekitesfriletet, hogy az al6bbi hatdrozati iavaslatot
el fo gadni es a p f.Jy inat b eny($t6s 6t t6m o g atni s zive ske dj enek.

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6testiilet6nek

Tirgy: Bodrogkisfalud kclzsdg 0nkorm6nyzata20l6. 6vi szocidlis c6hi tizeloanyag
v6s arlSs 6.ho z kap c s o I 6 d6 ki e 96 s zf t o tirmo gat6s ir6nt p aly azat b enyrij t6s a

Bodrogkisfalud k<izsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6testrilete Magyarorsztry 2016. 6vi
kcizponti ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 2015.6vi C. tcirv6ny 1. mell6klet IX. Helyi 0nkorm6nyzatok
tirmogatilsai fejezet 18. A helyi cinkormtnyzatok szoci6lis celu tizel1anyag visfrl1sdhoz
kapcsol6d6 kiegeszitl t6mogatiisa jogcime alapjdn a Beliigyminiszter paly1zati felhiv6s6ra
pSlyazatot nlujt be - a telepril6sen 616 szocidlisan rdszorult szemdlyek sz6maratcjrt6n6 tijzifa
biztositdsara - szociSlis c6hi tizeloanyagvdsdrlasdhoz kapcsol6d6 kieg6s zito tdmogat3sra.

A k6pvisel6testtilet az dnkormfnyzat t6mogat6si igdnydt 126 m3 kemdnylombos szoci6lis
c 6It ttizifilban hatftr ozza me g.

Bodrogkisfalud kcizs6g a kedvezm lnyezett telepiildsek besorolis6r6l 6s a besorol6s
feltdtelrendszer6rol szolo 10512015. (IV.23.) Kormdnyrendelet 2. sz. mell6klete alapj1n az
orsz6gos 6tlagot jelent6sen meghalad6 munkandlkiilisdggel srijtott telepi.ilds.

A kdpvisel6testtilet kinyilatkoztatja, hogy a szoci6lis celt tiizifa trimogat6sban r6szesiil6
riiszorul6 szemdly6l semmifdle ellenszolgriltat6st nem kdr.



Felhatalmazza a kdpviselStestulet a tisztsdgvisel6ket a jelen hatfurozatbanfoglaltak alapj1n a
t6mogat6si kdrelem benyrijt6sara.

Hat6rid6 : azonnaL, 20 | 6.szeptember 3 0.
Felel6s: tiszts6gvisel6k

K6rem a Tisztelt K6pvisel6testiiletet az el6terjesztdsben foglaltak megvitat6s 6ra esa d6nt6sek
meghozatalfura.

Bodrogkisfalud, 20I 6. szeptember 22.

Tisztelettel:

',;cLtJtr-lta\-<
Alexa Ilona
aljegyzo


