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K6sztilt Bodrogkisfalud Kozs6g
Onkorm iny zati K6pvi s el o-te sttilete

2019. november 13-6n
megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l.

K6sziilt: 2 pld.
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Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzseg Onkormrinyzata Kepviselo-testtiletenek 21lg. november l3-6n
17.00 6rakor megtartott rendkivtili nyilt tilesdn.

A k6pviselo-testtileti til6s helye: Bodrogkisfaludi Kciz<is 0nkorm6nyzati Hivatal Bodrogkisfalud,
Kossuth tt 65.

JELEN VANNAK: Balogh S6ndor polg6rmester,
Gallovicsnd Kecskds Be6ta alpolg6rmester,
Csicsek Dezso k6pviselo,
Kdpes Ferdin6nd kdpviselo,
Szikszai Andrea kepviselo.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHIVoTT:
Alexa Ilona aljegyzo.

BALOGH SANDOR polgiirmester k<iszcinti a megjelenteket. Meg6llapitj a, hogy az 5 fos
Kdpviselo-testiiletbol 5 fo van jelen, igy a nyilt iilds hatrirozatk6pes, azt mignyitja.legyziSkdnyv
hitelesitonek K6pes Ferdin6nd kepviselot jelc,li ki.
T6jekoztatja a k6pviseloket, hogy a rendkivtli testtileti iiles telefonon t6rt6no cisszehiv itsira a
sz6pkoruak napjanak megrendezese, valamint a Orsz6gos Mentoszolg6lat Alapitv6ny
t6mogat6s6r6l trlrteno dontes miatt kertilt sor.
I gy j avasolj a az alibbi nap i rendi ponrok me grartiisiit.

l. Sz6pkorfak napj6nak szervez6se
El6adri: Balogh Srlndor polg6rmester

2. Orsz6gos Mentoszolgrilat Alapitv6ny t6mogat6sa
El6adri : Balogh Srindor polgarmester

A Kdpviselo-testtilet tagiai egyetertenek a napirendi pontokk al, igy az 5 fojelenl6vo kdpviselobol
a szavazdsban resztvevo 5 fo kepviselo-testtileti tag 5 igen szavazattal, 

"ilenrru, 
azaL, valamint

tart6zkod6s n6lktil, egyhangtilag az alibbi napirendeket t6rgyalja meg:

l. Szdpkoruak napj6nak megrendezdse
El6ad6 : Balogh Srlndor polg6rmester

2. Orsz6gos Mentoszolgrilat Alapitv6ny tiimogat6sa
El6ad6: Balogh Srindor polgarmester

l. napirend

BALOGH SANDOR polg6rmester javasolja, hogy a 2019. november l5-6n 15 6rakor
megrendez6sre keriilo szdpkoruak napj6n a szdpkoniaknak ezevre is adjanak 2000 forint 6sszegri
egyszeri t6mogat6st, amit kiosztanak a rendezvenyen. Aki nem jon el, annak a rendezvenyt kovelo
munkanaponhdzhoz viszik. Keri ezzel kapcsolatban a kdpvisllok velemdnyet, majd ahatirozat
meghozatal6t.

A kdpviselok egyetertenek a javaslattal, igy a polg6rmester szavazilsra teszi fel az al6bbi
hat6r o zati j av as I ato t :

B o dr o gki sfal u d Ka z s d g onkor mdnyz at Kdpv i s e I ci - t e s tt)r e t d ne k
/20 I 9. (XI. I 3. ) hatdrozati -iavaslata
Szdpkoruak N apj cina k me grendezi se
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Bodrogkisfalud Kazsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-testt)lete az iddsek irdnti liszteleth1t 20t9,
november 15. (pdntek) napjdn l5 6rai kezdettel megrendezi a Szdpkoliak Napjdt, ahovrj
meghlvdsra kerill az az idris ferfi ds nci, aki ez tivben betdlti, vaglt koribban mdr betoltotte 65.
dletdvdt.

A Kdpviseki-testillet a Sztipkorilak szdmdra a szocidlis juttatdsok rendszerdrril sz6l6 4/2015.
(1.26.) dnkormdnyzati rendeletdnek 15. S.-a alapjitn 2.000.-Ft, azqz Kdtezer forint 6sszegt)
eggtszeri tdmogatdst dllapit meg o telepilldsi tdmogatris terhtlre.

Utositia a KdpviselS-testtilet a polgdrmeslert, hogy a rdmogatcis, kifizetdsdrdl a Szepkort)ak
Napjdn, illetdleg az azon rdszt nem vettek szdmdra o soron kc;vetkezri mutnkanapon gondos'kodjdk.

Hatdridri: 2019. november 18.

Fe lelris : polgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazdson 5 fti k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodris n6lkiil egyhangriiag elfogad ja a hatirroiatijavaslatot 6s az akibb i hatirozatot hozza:

Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkormfnyzat K6pviselfi-testiilet6nek
60 12019. (Xl. 13.\ hatirozata

Sz6pkorriak Napjr{na k megrendez6se

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkormiinyzatlnak Kdpviselo-testtilete az idosek iriinti tiszteletbol 2019.
november 15. (pentek) napjiin l5 orai kezdettel megrendezi a Szepkoruak Napjiit, ahov6
meghivasra kertil az az idos fdrfi es no, aki ez evben betcilti, vagy kor6|ban mar betolt6tte 65.
dletdv6t.

A K6pviselo-testtilet a Szdpkoriak szitmitra a szocirilis juttat6sok rendszerdrol szolo 412015.
(11.26.) cinkorm6nyzati rendeletdnek 15. $.-a alapj6n 2.000.-Ft, azaz Kdtezer forint 6sszegtl
egyszeri t6mogat6st rillapit meg a teleptilesi t6mogatas terhere.

Utasida a K6pvisel6-testtilet a polgSrmestert, hogy atimogattts kifizet6s6r6l a Szdpkoruak Napjrin,
illetoleg az azon r6szt nem vettek szdmirau ,oro, k<ivetkezo munkanapon gondoslodj6k.

Hatriridd: 2019. november 18.

Felel6s : polgiirmester

2. napirend

BALOGH SANUOR polgarmester ismerlet i az orszitgos Mentos zolgiiat Alapitvriny t6mogat6s
ir6nti kerelmet, mely szerint a Tokaji Mento6llomds mintoaut6inak fJszereltsdge tigydben kdrik
az dnkorm6nyzat segitsdgdt, megkciszdnve az ed
sziiks6gesseg6nek 6rtelmdben megsz6litanak
intezmdnyt, v6llalkoz6st es magdnembert, aki
szolg6latiiban dllithassanak rijabb, korszeni
dletmentdshez sztiksdges a megfelelo technikai hatter biztosit6sai is.
Keri ezzel kapcsolatban a kepviselok vdlemdnyet.

A k6pvisel6k egyet6nenek az orsziigos Mentoszolg iiat Alapitviiny egys zeri t1mogatits1val,
mel ynek risszeget 2 0. 000. - Ft- ban hat6r ozz6k me g.



Ennek megfelel6en ALEXA ILONA aljegyzo ismerteti a titmogatitsr6l sz6l6 al6bbi hatirozati
javaslatot.

Bodrogkisfalud Kazsi g Onkor mdnyzat Kdpvis e lci -t e.s tille tdnek
/20 I 9. (Xl. I 3. t hutarozati -iavaslatu

Orszdgos Mentriszolgdlat Alapinany tdmogaldsa

Bodrogkisfalud Kt)z.sdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-test,i)lete megtdrgtalta az Orszdgos
Me nt ri s z o I gdl at A I ap i n dny t d mo gat ds i kdr e I md t.
A Kdpvisel1-testillet a kdrelem alapidn oz Orszdgos Mentdszolgdlat Atapindnyt egyszeri 20.000.-Ft, ozoz Huszezer forint tdmogatdsban reszesiti o Toiaj Meniddllomds mentdaur6inak
fe I s ze r e lt s d ge fej I e s zt d s d r e.

Hataridri: azonnal

Fe le lri s. polgdrme s ter

BALOGH SANoOn polg6rmester szavazitsra teszi fel az Orsz6gos Mentdszolg6lat Alapitv6ny
t6mo gat6s6r6l sz6l6 hattrozatij avas I atot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kdziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartrfzko l6s n6lkiil egyhangfiag elfogad ja ahat1roiatijavaslatot 6s az al6bb i hatirozatot hozza:

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
6l /2019. (Xt. 13.\ hat6r ozata

Orsz6 gos Menttiszolgrilat Atapitvr{ny t6m ogat6 sa

Bodrogkisfalud Kcizseg 0nkorm6nyzatdnak Kepviselo-testtilete megtrirgyalta az orsziigos
Mentoszolgrilat Alapitv6ny t6mogat6si kerelmdt.
A a kerelem alapj6n az Orszitgos Mentoszolg6lat Alapitvanyt egyszeri 20.000.-Ft, forint t6mogat6sban rdszesiti a Tokaj Mento6llom6s ment6aut6inakfel tdsere.

Hatiridd: azonnal

Felel6s: polg6rmester

Tdbb napirend nem ldven BALOGH sANuoR polg6rmester a rendkiviili nyilt iildst bez6rja.

polg6rmester

j egyzokcinyv-hitelesito



,tELENLETriv

Kesztilt a bodrogkisfaludi Onkorm6 ny zati K6pviselo-testiilet 2}lg . november 1 3 -6n
1 7.00 6rakor megtartott rendkivtili tilds6n r6sztvev6krol.

Balogh S6ndor polg6rmester

Gallovicsn6 Kecsk6s Be6ta alpolg6rmester

CsicsekDezs6 k6pvisel6

K6pes Ferdin6nd k6pvisel6

Szikszai Andrea k6pviselo

Tanfcskozdsi j oggal meghfvottak:

16t-L


