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:

Adttm Lfuszlopolg6rmester,
Balogh S6ndor kdpviselo,
Kdpes Ferdin6nd kdpvisel6,
Koviics Ltxzlo k6pviselo,
Majoros P6ter kdpvisel6.
Alexa llona allegyzo.
50 fo Sllampolgdr.

AUAwI LASZLD polg6rmester ridvozli
20 r 6 . j riliust6 I 20 r 6 . vdgdi g

b

a megielent 6llampolg fuokat es az alabbi t1jekoztatast
eztu olag az 6nkorm6ny zat minkijd t ill eto en :

nyfjtja

- ptiyazatot nyrijtottak be szoci6lis cdhi tizifdra 126 m3-re, de csak 63 m3-t kaptak. Nem egy nagy
mennyis6gr6l van sz6, de ezis jo. A fa beszerzdse folyamatban van, melyet2017.janu6rj6b-an ki
is

fo

gnak szftllitani

a j o go

sultaknak.

- kozmtivel6d6sre egy milli,6 forintot pSlyaztak hangosit6sra, projektorra, asztalokra. Ebb6l ll0 ezer
forintot illlapitottakmeg az cinkormdnyzatreszere, melyet 2017. december 31-ig kell felhaszn6lni. A
projektor megvdsftrlasa hangzott el, de 6 mobil hangosit6sra gondolt, mellyel btrhov1ki lehet vonulni.

Pl. aravatalozoban is eldg elavult a hangosit6si rendszeri.ik.
- p|lydznak kozfoglalkoztatdsra, mely folyamatban van. 15 fore a mezbgazdas6gi startmunka
programban, 15 fore azegyeb kozfoglalkoztatitsbands 6 fore azitbr programban.
- minden palyinatot kihaszn6ltak, csak egy esetben nem nyrijtottak be -pttlydzatot, mely 7 milli6 lett
volna. A testtilet dontdse az volt, hogy ne ptiytnzanak a kompra, mert maga s az oner6.
- voltak kisebb palyazataik is, mint pl. gyermekdtkeztetdsre, di6kmunkara.
- a Bursa Hungarica fels6oktat6si cisztcindijp6lydzattal segiti 2017-ben is az onkorm1nyzat a
fels6oktat6sban tanul6 hallgat6kat, mdg magasabb osszeggel mint ez dvben. Tiz h6napo n ift
otezer
forintot fog kapni egy-egy hallgato.
- akozfoglalkoztat6ssal kapcsolatban elmondja, hogy aki vdgig megy a teleptildsenlhthatja, hogy a
teleprilds 6sszess6gbentiszta, rendezett. Az tnkok rendben vannak, hordaldkt6l mentesek, az ttereizek
is tiszt6k. Ehhezterm6szetesen a lakoss6g is hozzflfuult. Aki idejon csinos kis falut ldt.
- az utSt program meg lett hosszabbftva 2017 . februtr 28-ig. Ennek a programn ak a kityuzin, az
utak
valamilyen szinti fenntart6sa volt a cdlja. Rengeteg tdmedek anyagothasinaltakfel, aminek meg van
az ahttulitoje, hogy az eso apadka-"ilot kimossa.
- kcizel harminc milli6 forintra pillyaztak vis maiorra a vizes6rok rendbetdteldre. Mdg nembiraltitk
el a
kdrelmriket. Szakemberek mdrtdk fel a k6rokat.
- az trtcanevek megv6ltoztathsaval kapcsolatban a titjekoztato kiment az |rintett lakoss6gnak. Miut6n
kikdfidk a lakoss6g vdlemdny6t, a testtilet a Vciros Hadsereg utat Kisfaludi ftra, a Sallai ulat Templom
utravfitoztattameg. A Kili6n rit maradt Kili6n, mint kelta ergdetri ferfindv. Azuj utcajelz(5 tablak

2

megrendeldsre kertiltek, melyek kciltsdge az cinkorm fnyzatot
terheli. A k6t megv6ltozott utcandv
eset6ben elindult a
a kolregan6k dolgoznak ezi,gyben.
{olyamal
- a gazdillkoddsi helyzettel
kapcsolatosan eldrkeztek az ei vegehez. Elmondhat6,
hogy a 23-24milli6
forintos fonrishidny, amit az elso kciltsdgvetdsi rendeletben
megdllapitottak, olyan szintre apadt, hogy
a szdml'ik ki vannak frzetve, ad6ssriguk nincs. Annyi van,
amit aREKI-be megptiyaztak a BM{61, az
6voda mtikodtet6sdre' Az els6 kdrben.- benyirjtott pdly6zatra
kaptak bizonyos osszeget, majd
felnyittattitk a rendszert 6s mdg egyszer patyaziai az oiodafenntart6shoz
szriksdges dsszegre . varj,k
a dcint6st, hogy mennyit fognak megitdlni si6mukra.
- voltak rendezvdnyeik, term6szetesen a Bodrogkisfaluddrl
Egyestilet vette ki azokban a nagy rcszlt.
Rendezvdnyeket szervezetek, pl. a bricsrii forgitagot.
Onkormany zati rendezv6ny volt az augusztus
20-i kenydrszentelds, az okt. 23-ai
rdszvdtellel, Az elmrilt hdt pdntekj6n volt a
szdpkofliak napja, melyen koze|60 fo.innepsdg-csetdly
jelent meg. voit egy kis musor, vacsora. Aki
ott volt j6l erezte
magffi.
Kdri, akinek kdrddse van az tegye fel. Ha megfelel, kdrddsenkd rrt.
adn6,meg a viiaszt.

szATHMAnr BRTcITTA bodrogkisfaludi lakos a testiileti iildsek jegyz6konyveinek
honlapon

tdrtdn6 megjelentetdsdre k6rdezr6, mert az utols6 a m6jusi.

ALEXA ILONA aljegyz(Skozli,hogy fel lesznek

t6ve

a

jegyz6kdnyvek a honlapra.

Anau LASZL} polgdrmester elmondja, hogy az egesz informatikai

rendszeft meg kellett rijitani,
termdszetesen egy. v6[lalkoz6 megbizdsflal. Szdp laisan, folyamatosan
tcilt6dik fel a rends zer. A
honlap ujkezdllapja elkdszrilt, meg kell tolteni tartalommal, meiy folyamatban
van.

SARKADI CAeOn bodrogkisfaludi lakos kerdezi, midrt nem til oda Balogh
S6ndor kdpviselo a
tobbiekhez, nem sz6gyelli magfrt?
Volt bent ahivatalban az aljegyzohoz, aki villaszt ig6rt kdrddsdre, de mdg mindig
nem tette meg.
ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a vttlaszlevelfdlig van megfrva, ki fogja
SARKADI Canon bodrogkisfaludi lakos felh6borod

asdt fejezi

nlvatalDan.

AuAnn LASZL}

azt kiildeni.

ki, hogy m6r h6rom h6napja volt

a

er kozli, hogy nem hdrom h6napja volt bent a hivatalban. Az aljegyzo
6ltal megkeresett ZHK Kft. az elmulthdten kiildte meg avtiaszta kdrd6sre.
?rszon/
o
is beszelt a zHK vezetojlvel Hercsik frral, miut6n Sarkadi rir bent j6rt a hivatalban. A
Bodrogkeresztfrban megtartott ZHK tildsen az ottani polgarmesterrel kozcjsen
tdrdeztdk meg, midrt
van a4 hogy Bodrogkisfaludr6l, de BodrogkeresztrirbOf sem szallitjak
el a zoldhulladdkot. A v1lasz az
volt, hogy a kdt telepiilds nincs abban a besorolasban ami alapjan elszdllitjilk ezt
a fajtahulladdkot. Ez
lakossdg szitmtol ftigg, illetve meg van hatirozva ut i- letszftm amely
alapl1n besorolt6k a
telepiildseket' A jciv6 dv elejdn fog majd erre rijra p|lydzni a ZHK. Nem
drti, hogy azegyik telepiilds
midrt ktilctnb, mint a m6sik. A torvdny szerini lakoss6gi szinten h1ztat-tasinkent Zoo
kg zold
hulladdkot, illetve dpitdsi tcirmeldket befogad a telep, ha kiviszik pl. saj6t ut6nfutoval.
Meg fogja kapni
a v tiaszt a kerelmez6, nincs mit vitatkozni.
polg6rmest

SARKADI cAgon bodrogkisfaludi lakos akkor sem 6rti, miert nem kapta m6r meg
ir6sban a
vilaszt, ha a mrilt hdten megdrkezett a vilasz, es azt sem, hogy ha van egy s)oe6ltat6s,
az mietr van
1500 fos letszdmhoz kotve. Yagy vehesse igdnybe a szolgaltatrist mindinki,
vagy senki. Menjenek

tov6bb ez igyben, hogy fdrjen mindenki a szorsfitatfushoz.

J

AnAu

LASZLD polg6rmester megjegy zi,hogy,,isten malmai lassan 6rciinek,,.

SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos kerdezi,hogy a R6k6czi riton a j6rda mennyibe
keriilt.

AnAvr LASZLD
SARKADI

polg6rmester elmondja, hogy irdsban megktildi avfiaszt.

cAnon

bodrogkisfaludi lakos megegyzi, hogy biztos meg kellett terveztetni.
Kifog6solja a kishfd elhelyezds6t is, hogy hogyan
letdve, *iett nem csinZlt6k meg norm6lisan.
Nemb6ntjaaza polgrirmesterfrszemet?Nezze "^;;
m6rmeg hogynezki. Megkellettvolnaemelni a
jdrdlt ds rigy odahelyezni.

AuAvt LASZLD
megcsindlni.

polgdrmester m6r legkozelebb kikdri Sarkadi Gribor vdlemdnydt, hogyan kell
azt

SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos akkor sem drti, hogyan lehetett azt igy megcsin6lni,

be6pitdsdvel van baj nem a hiddal.

a

AnAnn LASZLD polg6rmester tudomdsur veszi a kritik{it.
JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy 6 megoldo tta, elegette a faleveleket.
Van olyan lako az utc6ban - akit megnevez - ahol tarvanyitiavan a lapu 6jjel nappal, a kutyrik
kint
vannak szdt is tdptek hdrom tyrikot ds mdg 6k vannak felh6borodva, amiertrrOltuk nekik.
Kerdezi, ki tartla fent a nyugdfjashdzat? Ha az onkormfnyzat, val6szinti, hogy a bekeriilo 6regek
megfizetik az osszeget, utdna pedig minden h6napban fizetnek. A kozrmrnkdiok 6ltal megtermelt
dolgokat nem tudt6k hova tenni, h6rom kdpvisel6 udtu orrr. az ir6t egy fj fagyaszt6nak. Nem
kellett
volna eztnyilvSnoss6gra hozni 6s kciszonetet mondani?
AOAwI LASZLO polg6rmester elmondja, 6rtesi.ilt r6la, hogy a testrileti tagok osszefogtak ds vettek
egy fagyaszto laddt az dnkormtnyzat nyugdrjashisdba. Addig is, ami zoldarut felhoztak a kertekb6l

lefagyasztottdk, vagy feldolgozt6k, nem lett kidobva semmi.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos megj egyzi, amit 6 a sajit fagyasztojttb6l vesz ki, azt
nem kell megvenni. Kerdezi, el van-e sz6molva azok tra, amit betettek ifagyiszt6ba.

AUAnf LASZLO polgiirmester krizli, hogy

az6lelmezdsndl egy utols6 zoldbabot sem vett el senki.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos k6rdezi,hogy az igy megmaradt penzbol midrl nem

vettek fagy asztolildtfi .

AoAnf LASZLO polgdrmester: meg kell n6zni mennyibe keriil egy szemdlynek az etkeztetese ds ha
valaki szoci6lis etkezokent kapja az ebddet, mennyit frzet erte. A beszaltitott termdnyeket mind
f elhasznalj 5k a ko nyh6n,

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos akkor sem drti, hogy ha volt mibol fozni,ds amit nem
kellett megvenni, abb6l mi6rt nem vettek fagyasztot.

nUAVt LLSZLO polgdrmester kcizli, hogy Nyug dijashazrol van sz6, ameiy nem jon ki a ,,b6r6bo1,,.
16 normativffi. Az egyszeri beldpo ut6n lakbdrt fizetnek a lak6k. Ki kellene ebbol
fizetni a
dolgoz6k betet, a rczsit, a konyh6nak a ginszimlifitrt, vizet, villanyt, mindent. Volt kisebb

Nem kapnak

beruh6ziisuk is a konyh6ra, pI. vettek villanysiit6t.
A Nyugdijashiiz nem azert epilt, hogy filami t6mogatiist kapjanak 16,hanem elsosorban a helyi idos
lakossrignak, de sajnos csak kdt fo lakik itt atelepiildsr6l. Aiakisfaludi lakos, aki m6g j6r6kdpes ds el
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tudja onmagat l6tni, nem fog bekciltozni a nyugdija
shhzba. Most m6r v6r6 lista van. Termdszetesen a
kisfaludi lakosokat rdszesftik elonybe barmi aion. N"m tudtdk
atkonvertalni szoci6lis intezmennye,
mdg 9 6vig ebben a formilban kell mrikodtetni. Mint tudvalevo
a Nvrgar:rrr#;npffi i&"i
b6rlak6skdnt tizemel eredetileg, de most m6r eldrt arra
apontra, hogy szocirilis feladatokat is elliit, ami

nem lenne afeladata.
Amezi5gazdasrigi startmunkaprogram keretdben palyaztakegy
nagy fagyaszto lad1rais. Remdli meg is
fogj6k kapni, hogy m6g tobb termdnyt tudjanak beletenni.

JUHASZ F.ERENCNE bodroekisfaludi lakos: ar61 nem esett sz6, hogy
sertdstelepre midrt nem
paly
pol
azik a

g6rmester

fr,

ami ludomiisa szerint fel

volt kfn6lva.

AoAnn LASZLD polg6rmester elmondj?, hogy szegiben ds Szegilongon is van
sertdstelep.
|llami titmogatdst teriiletre, lltszftmra. Takarn-inyt ui indularnill adnak, azut1nonfenntart6 Kaptak
v;keIl azt
tenni.

JUHAsz FERENCNE bodrogkisfaludi lakos vdlemdnye
az 6ra, igaz dolgozni

kell vele.

szerint

,haleszerzodnek a seft6sekre, bej6n

A kozmunk6sok kdt 6ra hossz6t a fa alatt [lnek. Meg kell ndzni mi van ott a folias6trakn
6,1. Hiaba van
a kapu bezftrva, az ott egy atjdrohttz. Az ottani diOfar6l kerd,ez,amirol
el is loptak a di6t.
Kifogasolja, hogy nem jdnnek a kozmeghallgatdsra az dnkorm6nyzati
dolgoz6k ds a

kd zfo gl al k o

ztatottak.

AuAtvt LASZLD polgrirmester elmondja, hogy a Klapka ds Kisfaludi rit sarkan ldv6 ingatlan
nem
dnkorm6nyzati tetlj,let. A tulajdonossal
ds ami atlogotL a diof1bol a szomszddba azt
"gy"it"t"tt
legallyaztfk Akkor szoljanak, amikor viszik
a di6t,
Az,hogy ki jcin el a kdzmeghallgat6sra mindenkinek a szuvercn,magdntigye. Ha az iinnepdlyre
valaki
ugy 6rzi, hogy nem jdn el, akkor nem jcin, aki rigy 6rzi, hogy el alkar menni, akkor'eljdn.
A
gyertyagyijt6sra is kevesen jdttek, pedig miutdn felhivta a testiilet a figyelmdt,
- hogy sokan nem
jdmak templomba, de az adventi gyertyagyijtiisra eljonndnek drlesitettdli a lakoss6got,-minden posta
ladilba kaptak r6la tirjekoztat6st. Ennek ellendre ha harmincan voltak sokat mond.
A
kozfoglalkoztatott, vagy brirki, hogy milyen rendezvdnyre megy el,magadcinti el.
A szabadidejdvel
nem rendelkezik senkinek.
FEHER LASZLD bodrogkisfaludi lakos goromba hangnemben kozli, meg kell nezni pl. hogy
van
kisz6rva az utpadkitta M anyag. Azt elltte ki kellett volnl szedni ds rigy felt-olteni. A kap,
Ue;arbmat
valakindl nagyon meg van toltve, valaki elott meg nincs is. Volt aki megcsinalt a,hogy
uirt rifolyjon

az udv ar 6r a ds felj

el

entettdk.

AnAivt LASZLO polgiirmester kdri Fehdr Lfszlot,hogy vegyen vissza a hangnemdb6l.
FEHER LASZLO bodrogkisfaludi lakos a polg6rmesternek szdnvakozli,hogy leriti.
Van ahol nem vdgtftk a ftivet, Majoros Pdternek kellett levdgnia, Az igazsttgot elhallg atja

p ol

giirme ster. Il yen- ol y an p aly dzatok vannak, de nem nyertnek s emmit.

AUAilf LASZLO polgdrmester nem hajland6 vdlaszolni,majd irasban meg fogja kapni.

a

)

llt"r}r:rff*o
AnAlr LASZL}
kukoric6t

bodrogkisfaludi lakos k6rd ezi, hogy hol triroljrik
a kukoricat, vetomagnak fogj6k
polg6rmester elmondja, hogy szegilong Onkorm6ny

FEHER LASZLD bodrogkisfaludi lakos felhriborod

kukoricak6r6t.

6sat

zata

tizet. El fogj6k szttllitani

a

cscives

feieziki, hogy a temetondl gumival dgetik a

AuAnn LASZLO polgarmester kcjzli, hogy le6lli totta azdgetdst.
Elofordult,
meg
a

vette meg

a hulladdkot.

hogy azzalgyrijtott6k

FEHER LASZLD bodrogkisfaludi lakos: egyes emberek
r20-al mennek a stoptribl6k elott,

bejelent6st meg fogja tenni.

a

SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos szerint balesetveszdlyesek
az Elias Kriszti6n elotr kitett
krivek. M6r volt err6l sz6.
Yan Sltal|nos iskola, de nincs gyerek. volt sz6 az egyh6ziiskol6r6l.
Egyet mond, Koml6ska.
A polg6rmester k6pviseli a falut 6s nem tudja hogya" tcirtdnik penioszt6s.
a
Mennyire nincs benne a
dolgokban. Koml6sk6n van az orszitg legkisebb iiloraia,
8 f6r;:d;;;;;j,
van. A polg6rmester rir
nem csin6lt semmit h6rom 6ven keresztril.

Anam LASZL}

polgrirmester elmondja, ha lenne nemzetisdgi cjnkormiinyzatuk,lenne
nemzetisdgi
iskola ds 6voda is. Az iskola KLIK-hez tafiozlk.

SARKADI cAnon bodrogkisfaludi lakos szerint a polgtrmester
fr nincs kdpben. Ha voldemorttal
j6 viszonyban lett volna, kapott volna p6nzt.
A Kismesterckhdzanincs kihaszniivi,nincs megtcjltve tarlalommal,
akkor mi a brib6natnak 6pitett6k?
Midrt nem tudja az cjnkormfnyzat dlettel, tarlal,ommal feltc;lteni?
Mi
rillnak tiresen az dptileteik?

tcirtdnt tavasztoleddig? Mi6rt

AoAtvl LASZLO polgarmester elmondja, hogy amire adtak p6nzt, azt
tudtttk megval6sitani.
Megviis6roltik az ingatlant 6s a romokb6i egy lmpozdns dpriletet
dpiteitek. Egydbkdnt rigy maradt
volna, ahogy volt. Nem anaadjitkaplnztamiie kelGne.
25 millio forintot kap a telepiilds a fejlesztdsipenzbol. Ugy
dcintcittek, hogy ebb6l rrjitJakfel vdgig a
Pet6fi utat' A 25-b6123 milliotkapnak vdgiil is, mely mdg nem
erkezett a szitml1ra.
SARKADI cAnon bodrogkisfaludi lakos annak <irril, hogy meg van
megtciltve tartalommal? Himyszor volt ott ki6llit6s?

az epilet, de midrt

nincs

AnAu LASZL}

polgd'rmester elmondja, a sportd ltozotis fehijitottdk,
hogy legyen benne tartalom,
ds nem mrikodik az egyesiilet.

SARKADI cAnon bodrogkisfaludi lakos nem drti, mi6rl nem akarjamegdrteni
hogy o mir61 beszdl. vdlemdnye szerint csak melldb eszel.

a

polgfumester ur,

HEGEDUS JANOS bodrogkisfaludi lakos miut6n krjszont mindenki,
elmondja, a kozmeghallgat6s

elment egy olyan ir6nyba, amit ha lerilnek ketten meg lehetne
beszdlni.
Elhangzott atdjekoztat6ban, hogy milyen palydzatoliatnyrijtottak
be ds azok hogyan alakultak.
Kdt teriiletrol szeretne sz6lni, ut
t"figyrol ds u tto"ialirteriiletr6l. K6ri, hogy prbbaljak meg az
orvosi kdrzetet megtartani' Mindig"gt
jdnnek diszervez6sek, mint a klzigazgatiisi,
mely folyt6n pl. Szegi

6

iitkeriilt Bodrogkeres,ztuthoz' Nagyon keri az cinkorm6nyzatot
- az emberek id6s6dnek, egyre tobb
gondjuk' probl6mdjuk van - tegyenek meg
mindent az egdszsd,grigy 6rdekdben. Nem lenne -mindegy,
ha egy hdten csak egyszer lenne oruoruk,
vagy hogy itt van egy j6l kepzett,megfelelo segft6kkel
ellritott orvosi kdtzet' Nem kapn6nak orvost,
hu inn.n .tmenne. Nagyon sok nyugdijban l6v6
orvos is
dolgozik' Kdri' kcivessenek el mindent annak drdekdben,
hogy maradjon meg akdrzet.vonatkozik ez
a vdd6n6re is' Kdri, ami j6 dolog, azt becsriljdk
meg. a ruuoil munkl is 6ridsi nagy dolog, hogy egy
h6ten egyszer itt helyben leveszik a v6rt, nem
keilLenni Tokajba. Ami nl6r. *.guun, azt becsiilj6k
meg, koszonjdk meg_azok munkrij6t, akik ott
aotgornut .-J6, hogy vun gyJgyrrert6r is.
K6ri, hogy akik a kozsdg drdekdben d,olgoziak, tesznek,.
iLokat;;";i, becstiljdk meg. K<innyu
mondani mindenre, hogy nem j6, oda ket 6lrni
ds meg kell csin6rni.

AoAivl LASZL} polg6rmester elmondja, val6ban nagyon sok
teleprildsen nincs h6ziorvos. A
lakosokat beviszik az egeszs€'ghtnba, sok

ieleprilesen nem teszi ezt meg azdnkorm6nyzat. Erre nem
kapnak normativffi, plusz feladatkdnt
!6ti6k.r. n.Juar.;at 6het6bbd tenn-i a teleptildst. Ha 2'lg-ban a
volt fodr6szizlet helyisdg birlete lej6r,
megpr6brilnal majd oda egy fogorvosi k6rzetet kialakitani.
Eme meg vanaz esdly, mert ide fog kbltozni""gv
orvun hLarpar,ahol a felisdg szawepzettfogorvos.

HEGEDUS JANos bodrogkisfaludi
hangszigeteldse,

ki lehet hallani mit

-.

lakos kifogrisolja, hogy nincs megoldva a

besz61 bizalmasan

ir

rendelo

oruo, ds a beteg. Ez nemlehet penz kdrd6se.

Nyugdijashdzzalkapcsolatban az avelemenye, b6r tcibb ilyen
hely lenne. Azonkell gondolkodni, hogy
ha felszabadul 6ptilet, aztilyencelraatalakitani. A szocidlis
dtkeztetdst is nagy dolognak taftja.yan
cisszehasonlitdsi alapja, az etel hfuias je-l]egtl. Nagyon
koszcini. Sok helyen nincs ana lehetosdg, hogy
hdtvdgdn is
a tfszorul6k. Ki lehetni alakitani egy gondo zitsi es dtkeztetdsi k.zpontot,
palyazni ilyen'tkezzenek
cdlra, mielott mdg m6s helyen ezt nem csin6lj6k meg.
F.zpiir munkahelyet jelentene ds
a kcirnydket el lehetne-Litni. Ezt folyamatosan
napirenden kell tarfani. A Nyugdij ash(tzbandolgoz6k is
lelkiismeretesen vdgzik a munk6j ukat, az emberek drdekdben
tesznek, amit mdlt6nyolni kell.

dl^tg{tl, aki azt mondj6k, hogy alapvetoen nem kcinnyu az filamigazgattsbansem
\1ot<l<a!
dolgozni.
o b6rmivel fordult a hivatalokh oz, ugy-a jilraiihoz,mint a helyihez, segitenef,
elldtjdk a munk6jukat,
Akik ezert a kdzsegett dolgoznak valamilyen form6ban, azokat koszc;net
illeti. Sok gonddal, sok
probldm6val - amit l6t - dolgoznak. A temet6, azutakrendben
voltak.
Kdri, hogy tiszteljdk egym6st, becsriljdk meg azt a munk6t amit vegeznek.
Sokkal tcjbbet, sokkal

jobban

fgy

fognak menni

valamennyien.

Molndrn6 zborai Bedtdt

a dolgok, ha nem csak a vad indulat jon ki.

is el kell

Dolgozzanak ezen

ismerni, rengeteg embernek segit, mint a k6zosseg i haz
u
eteg lenne, de
kedves szo, egy elilmer6s
"nnyi
"iy

egyszemdlyes vezet6je' Sosem lesz annyi p"nt,
borzaszto sokat j elent.

AnAu LASZL}

polgdrmester

frqv gondolja, amit

Hegedris J6nos elmondott,

azon
elgondolkodhatnak. A koztisztviselSk, io.ulkil^utottuk, kcizfoglalkoztatottak
mindent megtesznek
annak 6rdek6ben, hogy j6 legyen. Meg kell_nezni ateleprildst. pZtdatent
emliti, hogy rigyfdlfogad6s
mentes napon, aki bejott m6g sosem lett elktildve.

A Nyugdrjashdz mrikddtetdsdre nem kapnak normativtft. Ujfent elmondja,
tudom6sul kell venni, hogy
dnkormdnyzatibdtlakitskdnt lizemel itt olyan id6s emberek kciltciznek
be, akik meg ellatjak saj6t

/

magukat, de ha olyan rillapotba kertilnek, nem szerepel b6rlak6s ldv6n - benne 6pol6s, gondoz6s, de
valamilyen szinten ezt is el kell l6tniuk. Mdg kilenc dvig
nem tudj6k dtkonvertalni a nyugd ijas h6zat
szoci6lis intezmennyd, addig igy kell fenntartani.
Szocialis 6tkeztet6s teren az6rt nem tudnak nyitni pl.
Bodrogkeresztfr irrnyitban, mert ezt az
dtkeztetdst csak mindenki a lak6helydn veheti igdnybe.
Havi szinten 50-60 fore f6znek a konyhiin, ami
nyaron a gyermekdtkeztet6s miatt megemetteolt<. Hdtvdgeken
kevesebb az ad.agszftm. Szegilong is
innen szilllitja az ebddet, volt amikor a szegisiek is -innen
oldott6k meg. Minden lehet6sdget
megragadn ak az adagsziim ncjveldsdre.

SARKADI

cAnon

konyhdn.

bodrogkisfasludi lakos kdrdezi, hogy egy napos 6tkezesi
lehetosdg van-e

a

AuAvt LASZL} polgiirmester elmondja, hogy szociiilis dtkeztetdsben nem lehet
egy napot
megoldani' ha m6s telepiildsen veszi igdnybe artslzorulo ezt
a szolgtltat6st, de 650 forintdrt b6rki vihet
ebddet a konyhrir6l.
SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos kdrdezi a polg6rmestert, milyen
ldpdseket
hogy az iskola jcijjcin vissza. Ahol nincs iskola, az ateiepilds
elobb-ut6bt meghal.

tett

azrigyben,

Au'tm LASZLO polg6rmestet

viiasziban elmondj a, a mai testiileti tildsen is elhangzott az iskola
dptilete hasznositdsdnak egy lehet6sdge. Bodrogkisfaludon fog
dpulni egy bor6szati kereskedelmi,
feldolgoz6 ds szolgiiltat6 izem, mellyel kapcsolat-ban oktat6st is fognak
stJiuetni.Felaj6nlott6k, hogy
a cdlra vegy6k igdnybe az iskora dprilet6t, ne vigydk m6shov6
i oktatast.
:tre
Csak felmeno rendszerben lehetett volna kezdeni ui[amit, d,e az
egyhitzi iskola nem iott c]ssze.
SARKADI
t1

cAgon

masnova lsKolaba.

AnAu LASzLo
bonyol6dtak bele.

bodrogkisfasludi lakos szornyrinek tartja, hogy a gyerekeknek be kell j6rniuk

polg6rmester szerint is szomorti dolog, de fgy 6rzi,hogy m6r
egyszemdlyes vitfha

BALOGH sANnon k6pviselS

szeretnd, ha a jegyz6 asszony a testrileti ldtsz6mnak a kibovit6s6rol
sz6lna par mondatban, mert az valamilyen szinten t iuou,itt.

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hger a testiilet tagjainak sz6m a polg6rmesterrel
egytitt ot
Ugy dcintcittek az elmrilt rildsen "-'3-2-'artnyban -, nigy u civil szervezetek kdpviselojekdntfo.

a

Bodrogkisfaluddrt Egyesillet mindenkori elnokdt tanil.cskoiasi joggal meghivjak
a nyilv6nos testiileti
tildsekre' A zdrt illdseken nem vehet reszt. A nyilt rildsek.n u-nupir"ndi poniokhozhozz(tszolhat,
de
szavazati, dcintdsi joga

nincs.

)

KECSKES LASZLO bodrogkisfaludi lakos kerd,ezi,hogy az iv6vizkorszelisitds
kapcs6n midrt csak
afo ficfrt csin6lt6k meg.
Az utak allag't nagymdrtdkben rong6lja a szemdts zallito aut6. Jogos lenne, hogy j6rulj
anakhozz;,

utak dpiilnek.

AoAu LASZLD

ha

polg6rmester elmondja, hogy a zHK szolgiitatttst vdgez. Ez
minden telepi.il6sen
gondot jelent. 1-2 helyen belemennek ezek a nagy aut6k az utpadkaba.
A
ZHK-val m6r tcjbb
alkalommal keriilt vitfha.

8

Az ivSvizzel kapcsolatban elmondja, hogy az ivoviz min6s6g javito

beruh6z6s kapcsiin hosszri
folyamat lesz, amig minden vezetdk kicserJi6sre kertil. El6szor
a fo vizvezeteket cserdlik ki, ami nem
azt jelentr, hogy meg fog vriltozni az ivdvizminosdge, hanem
nem lesz 6lland6an csotords.

MAJOROS PETER.kdpvisel6 rigy gondolja, mindenki maga drinti el
milyen int6zm6nyt , szervezetet,
ktizciss6get tdmogat 6s milyen m6rtdkben."Ez mindenkinek
szuver6n joga ds nem biztos

, hogy azt
akatja, nagy dobra verjdk ds nem biztos, hogy kosziinetet v6r
el drte. a itartmunt<a program keretdben
a megtetmelt termdkek mennyisdge folyamatosan ncivekszik.
Nagyon j6l tudja, hogy ebben sokkal
nagyobb lehet6sdg van,bizikbenne, hogy azelkovetkezendo
id6siakban emelkedni fog a bevdtel.
Nagyon sajniija,hogy az indulatok ilyen szinten elszabadultak.
Ez zavarl,nem gondolja,hogy ez
megoldris lenne' hogy ilyen indulattal kell a konfliktust
kezelni. Az nem olila meg a probldmiit, nem
biztos, hogy ilyen szintre kellene jutni. Nagyon sajn6lja,
hogy ezelofordult, norm6lis hangnemben kell
megbeszdlni a felvetdseket, mert ez fgy nagyon rossz mindenkinek.
KECSKES LASZLD bodrogkisfaludi lakos soknak tartJa
kdtszer teszi ki, vagy mdg annyiszor sem.

a szemetszfilitdsi dijat, mivel

havonta csak

AuAtvt LASZLO polg6rmester szerint az

lenne a norm6lis, ha srily alapjinfizetndnek, de hiriba
szereltdk fel a kuk6kat csippel, nem mrikodik igy mdg sehol.
Megvettdl azij autokat is a zHK-nfi es
mdg sem igy mrikcidik a rendszer. Havonta 4-5 riritdst sztmlaznaiki,
negyedivente 14-15-dt.

Tdbb hozztszolis nem l6vdn megkoszoni
kivdnva a kdzmeghallgatdst bezafi a.

a megjelendst ds kellemes, bdkds, boldog kar6csony

kmf.
Szab6 Judit j egyzo tdvolldt6ben
es megbizits6b6l:
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AditmLdszlo

polg6rmester

"3,\-.r.xui[*f,
Alexa Ilona
aljegyzb

