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Jegyz6ktinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud K<izs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testiilet6nek 2}lg. december ll-6n 17.00
6rakor megtartott nyilt til6s6n.

A kdpviselo-testiileti til6s helye: Bodrogkisfaludi Kdzris Onkorm6nyzati Hivatal Bodrogkisfalud,
Kossuth tt 65.

JELEN VANNAK: Balogh S6ndor polg6rmester,
Gallovicsn6 Kecsk6s Be6ta alpolg6rmester,
Csicsek Dezs6 k6pvisel6,
K6pes Ferdintind k6pviselS,
Szikszai Andrea k6pvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHivoTT:
Ill6s Jrinos kiilsos alpolg6rmester,
Alexa Ilona aljegyz6.

BALOGH SANOOR alpolg6rmester kriszdnti a megjelenteket. Meg6llapitja, hogy az 5 fosK6pviselo-
testi.iletb6l 5 fo van jelen, igy a nyilt iil6s hatarozatkdpes, azt megnyitja. Jegyz6krinyv hitelesitonek
Szikszai Andrea k6pviselot jelcrli ki.

A polgrirmester javasolja, hogy a Kdpviselo-testtilet a napirendeket a meghiv6nak megfeleloen
targyalja meg, valamint k6rdezi, hogy van-e m6s javaslat a napirendeket illetoen:

1. Polg5rmester t6j6koztat6ja az elmult k6pviselo+esttileti iil6s 6ta tdrt6nt esemdnyekr6l
El6ad6: Balogh S6ndor polg6rmester

2. Kolts6gvet6si szerv alapit6sa konyha mtikddtet6se miatt
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

3. Tanulmanyi dsztcin dijpily azatok elbirdl6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

4. Borsodviz Zrt. Gdrdiil6 Fej leszt6si Terv6nek elfogad6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

5. Bejelent6sek, javaslatok, aktualitiisok

A Kdpviselo-testtilet tagiai egyet6rtenek az elhangzottakkal, igy az 5 f6 jelenl6v6 k6pvisel6bol a
szavazdsban r6sztvevo 5 f6 k6pviselo{estiileti tag 5 igen szavazattal, ellenszavazaq valamint
tart6zkod6s n6lktil, egyhangrilag az alabbi napirendeket targyalja meg:

l. Polg6rmester t6j6koztatfja az elmrilt kdpvisel6+esttileti iil6s 6ta t<jrt6nt esem6nyekrol
El6ad6: Balogh S6ndor polg6rmester

2. K6lts6gvet6si szerv alapitdsa konyha mtikcidtetdse miatt
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
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3 . Tanulmrinyi dsztdn dijpilly Szatok elbirrildsa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

4. Borsodviz Zrt. Gdrdiil6 Fej leszt6si Terv6nek elfogad6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

5. Bejelent6sek, javaslatok, aktualit6sok

l. napirend

BALOGH SANOOn polg6rmester titjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy az elmrilt til6s 6ta eltelt rovid
idoszakban r6szt vett egy tervtanrlcsi til6sen, melynek kapcsiln felmeriilt a telepiildsk6p v6delm6rol
sz6l6 helyi rendelet m6dosit6sa a borilszati tart6lyok nem fed6l alatt t<irt6n5 elhelyez6s6nek
szabiiyozits6t illetoen. A fel6piilt rij borriszati i.izem esetdben szeretndnek l0 db olyan magas bordszati
tartiiyl elhelyezni, amelyek kiriv6ak lenndnek a kdrnyezetb6l. A tewezo - aki tagja a Tervtanricsnak -
6s a tagok azt javasolt6k, olyan m6don keriiljenek elhelyez6sre a tart6lyok, hogy azok zold sov6nnyel,
vagy h6l6val, harom dimenzi6s k6ppel legyenek eltakarva.
A jelenlegi tizemet boviteni szeretn6k az un. zdld mezos r6szen egy tdrkdlyfeldolgoz6 tizemmel. Itt a
szol6magot elv6lasztan6k 6s 6rt6kesiten6k, valamint a szolo hdj6b6l Grappa alapanyagot 6llitan6nak
elo.
Korforg6t dpitendnek, ami a 37-es foritt6l 25 m-rel j<inne lejjebb, igy az iizemb6l meglenne azitra
t6rtdno r6hajt6s, amely j elenleg ideiglenesen trirt6nik.

ILLES JANOS ktilsos alpolg6rmester k6rdezi, hogy a bor6szati tart6lyokat magassiigt6l fi.iggetlentil
kell6'lcitzni, valamint, a kdrforg6 nem j6n-e lejjebb, hogy az SW-t is be tudn6k kdtni a korforgalomba.

BALOGH SANUOn polg6rmester megjegyzi, hogy magassiigt6l ft.iggetlentil a fed6l n6lki.il, kint
tarolt tart6lyokat illcdzni kell. A kdrforg6 nem jon lejjebb 25 m-ndl, esetleg hats6 bej6raton tudn6k azt
megkozelit eni az SW-b61.

ILLES JANOS ktils6s alpolg6rmester 6s CSICSEK DEZSO k6pvisel6 megjegyzik, hogy a mins6,lo
el6l van, hritulr6l nem tudn6nak a kamionok arra raallni, igy az nem megold6s.

ALEXA ILONA aljegyzo felveszi a kapcsolatot Kov6cs Agnes tervezovel a teleptil6skepi rendelet
m6dositSs6val kapcsolatban.

BALOGH SANDOR polg6rmester folyatva a ti$ekoztat6jdt, elmondja, hogy - mint mindannyian
tudjak - rdszt vettek Bodrogkereszturban hat teleptl6s egyiittes til6s6n, ahol v6lem6nye szerint a
teleptil6s szempontj6b6l j6 ddnt6st sztiletett a csatlakoz6sr6l. Mrir ig6retet is kapott arra, hogy a
Kossuth rit 6s a Kisfaludi rit elej6n l6vo vizelvezet6si probl6ma megold6sra fog keriilni, beveszi art
Bodrogkeresztfr a proj ektj 6be.

CSICSEK DEZSO k6pvisel6 megjegyzi, Bodrogkeresztrimak ezt a gesztttst meg kellett tennie, hiszen
ok nyertek legtribbet az egyestil6sbol.

BALOGH SANOOn polg6rmester azzal zhrja le tajekoztat6jSt, amikor az emberek egy kicsit
eldgedettek, javareszt nyugalom 6s bdke van. Erre nagy sziiks6g is van, hiszen csak kiegyensrilyozott
munk6val tudj6k 6piteni a teleptil6st, amibol mindenki kiveszi areszdt.
K6ri, akinek van meg hozzitsz6l6sa a tifiekoztat6hoz, az tegy e meg.

T0bb hozziszdlits nem l6v6n a K6pvisel6-testiilet a polgrlrmester elhangzott tfjfikoztatfljit
tudomfsul veszi.



2. napirend

megold6s a konyha mrik6dtet6s6re, annak 6rdek6ben,
udj6k venni, mint az, hogy intezmdnyt hoznak ldtre.

1-2 gverekrol renne sz6, nem 6rne meg, de m( 
ffil;2tr:i1",?U,il'+:fffii:fi:ll:

amiben nem gondollak a kisteleptildsekre - i egold6s1, mint azint6zm6ny l6trehoz6sa.
Kdsobb majd biztos lesz m6s lehetos6g is - d t evig mdg vno l. Ki kell imi avezet6i rillist, addi ;M atokkal. A vezeti|i 6lkist nagyongo l6tszrimot boviteni. Y

CSICSEK DEZS6 k6pviselo megjegyzi, miszerint a kiir6sba a helyi saj6toss6gokat kell figyelembe
venni.

ILLES JANos ktilsos alpolg6rmester kdrdezi, mennyi plusz p6nzt jelentene havonta azintdzm6nyvezet6ssdg.

ALEXA ILONA 
7\eg-yzo elmondja, hogy a vezet6i p6tl6kot meg kell adni, ami n6hriny tizezerforintot jelent. Nehdz feladat lesz, de amig nem taliilnak ra megfelelo megoldrist, addig igy megy majd.

BALOGH sANoon polg6rmester elmondja, hogy a jelenlegi nyugdijash itz- es dlelmezdsvezetonek
tul aj donkdp pen ugy anaz lesz a feradata, amii mo st v6 ger, c suk La. i Jg. i-.rr.
ALEXA ILONA alj.egyz\ k<izli, hogy nagyobb lesz a felelossdge, o fog kiitelezettsdg et viilalni, azellenjegyzds a tisztviselok dolga lesz a feladateilatisi szerziidds"szerint.bkeszitette elo a dolgokat,
majd megLidrik hogyan fog miikcidni.

majd jobban lreznie az int6zm6nyt, 6s a
nek majd olyan kiad6sok, amelyek miatt az
..6sziteni, miv ahogy

f..?.,en beliil is agokat
t. Kb. k6t 6vrol ehetnem6s form6vii min6siteni a nyug dijashirzat, szociillis otthonnii, idosek otthon6vii, vagy valami m6slak6kdzriss6gg6, amire 6llami trimogatrist tudn6nak igdnyelni.

ILLES 'rANos ktilsos alpolg6rmester k6rdezi, hogy maganintezmdny lehetne-e a Nyugdijashrizb6l?

ALEXA ILONA aljegyzb elmondja, hogy az cinkorm6nyzat atulajd.onjogot nem, de a mtikodtetdst
atadhatja majd. Ha miis mtikcidtetn6, akkor az etkeztet6s szempontj6b6l m6r egy idegen v6llalkoz6t6l
venn6k meg az 6telt.
Most viszont hatdrozatot kell hozni arr6l,_hogy megalapitjrik az intlzmenyt, valamint j6vrihagyj6k
annak az alapito okirat6t, melyet ismertet. Szeretn6 uit .tltld"ni mihama ruib ukincstiir fel6, mert hajavitani kell benne, tudj6k azt megtenni m6g ez 6vben. Janu6rban m6dositani kell majd a szoci6lis6tkeztetdshez a szakmai programot, mivel it 

^a, 
nem a Kriz<js O;";;; za-u Hivatal, hanem azdnkorm6nyzat intezm6nye fogja ell6tni, valamint heti ot dtkezdst biztositanak 6s nem hetszerit. Azkell, hogy legyen mrikdddsi szabiiyzata. A 2020. janu6r l-tol l6trehozott intezmeny

pdlyitzat ritjrin tdrtdnii kinevezdsig Holhos Csilla jelenlegei 6lelmez6s- 6s nyugdijashiiz
meg.

BALOGH sANuon polgdrmester t6bb hozzirszolits nem l6v6n szavazdsrateszi fel a Nyugdijash6z 6skonyha mtik<idtet6sete az intdzmeny alapitiisrlr6l szol6, jegyzokcinyv mell6kl etet kepezb hat1rozatijavaslatot.
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A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia ktiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodis n6lkiil eryhangrian elfogadj a a hatirozati
javaslatot 6s az al6bb i hatirozatot hotzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 9 12019. (Xll. ll.l hatir ozata

Nyu gdij ashiz 6s Konyha mtiktidtet6s6re int6zm6ny alapitrisa

Bodrogkisfalud k6zseg Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete kinyilv6nitja, hogy a Nyugdijashlzat
es az azzal egy dptiletben l6vo konyh6t on6ll6 intdzm6nyk6nt kivrlnja a tov6bbiakban mtikcidietni.
Ennek megfeleloen az tllarrhdztartilsrol sz6l6 20ll.6vi CXCV. tdrv6ny 8/A g-a alapjan ahatirozat
mell6kelte szerinti tartalommal j6vahagyja a Nyugdijashriz 6s Konyha Bodrogkisfalud Alapit6
Okirat6t.
Az alapit6 okirat hat6lyba l6p6sdnek idopontj6t a kdpviselotestiilet 2)21.janurir 1. napj6ban hatdrozza
meg.
Felhatalmazza a k6pviselotestiilet a polgdrmestert 6s az aljegyzbt, hogy az int1zmdny t<irzskiinyvi
bejegyz6se 6s az on6ll6 int6zm6nyk6nt val6 mtikdd6s biztosit6sa kapcsrin felmenilo int6zked6s6ket 6s
teendSket tegye meg.

Hatdrid6 : azonnal 6s folyamatos

Felel6s: tiszts6gvisel6k
A hatdrozat melldklete jelen jegyzdkdnyv metldkletit kdpezi.

BALOGH SANDOR polgiirmester szavazitsra teszi fel a Nyugdijashdz 6s Konyha mtik6dtet6s6re
l6trehozott int6zmdny vezetdj6nek ideiglenes megbiz6srlr6l sz6l6 al6bbi hatirozatijavaslatot.

Bo dr o gkisfalud kozs d g Onkormdnyzata Kdpvi s e I d -t e stiil et d nek
/2019. (XII.l l.) hatdrozati javaslata

Nyugdiiashdz ds Konyha Bodrogkisfalud ndven ldtrehozott uj intdzmdny intdzmdnyvezetdjdnek
ideiglenes megb{zdsa

Bodrogkisfolud kazsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testillete a 79/2019. (Xil.tt.) hatdrozatdval
alapitott Nyugdijashdz ds Konyha Bodrogkisfolud intdzmtlnydnek vezettisdvel - az intdzmdny kinevezett
vezetfjdnek megbizdsdig I dves iddtartamra ideiglenes jellegget az dlelmezdsl-vezetdi ds
nyugdijashdzvezetfifeladqtokat is elldtd Holhos Csilla 3917 Bodrogkisfalud, Vaslit tit 3. szdm alani
lakos kazalkalmazottat bizza meg.

HatdridS: azonnal ds folyamatos

Felel 5 s : tis zt s d gvis el6k

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartilzkodits n6lkiil egyhangrlan elfogadja a hatirozati
j avaslatot 6s az al6bb i hatirozatot hozza:
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Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testtlet6nek
80/2019. (X[. 11.) hatrirozata

Nyugdijashiz 6s Konyha Bodrogkisfalud n6ven l6trehozott rij int6zm6ny int6zm6nyvezet6j6nek
ideiglenes megbizrisa

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormanyzatdnak K6pviselS-testiilete a 7912019. (XII.11.) hatirozatilal
alapitott Nyugdijash6z 6s Konyha Bodrogkisfalud intezmenyenek vezet6sevel - M intdzmeny
kinevezett vezetoj6nek megbizitsriig 1 6ves idotartamra - ideiglenes jelleggel az elelmez6s-vezetoi es
nyugdijashinvezetoi feladatokat is ellit6 Holhos Csilla 3917 Bodrogkisfalud, Vasft ut 3. sz6m alatti
lakos kozalkalmazottat bizza meg.

Hat6rid6: azonnal 6s folyamatos

Felel6s: tiszts6gviselok

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, hogy j6v6 kell hagynia a K6pvisel6-testiiletnek a Szegilonggal
kdtendo feladat ellatAsi szerz6d6st is, mert a konyha a tiirsteleptl6s sz6miira is ell6t 6tkeztet6si
feladatokat, mely 6rintett a normativa ig6nyl6ssel.

BALOGH SANDOR polg6rmester szavazdsra teszi fel a Szegilonggal kcjtendo feladat ellit6si
szerzSd6 s me gkdt6s6rol sz6l6 al 6bbi hatdr ozatij avaslatot.

Bo dr o gkisfalud kdzs d g Onkormdnyzat a Kdpvis e I 6-t e s ti)le t dnek
/20I9. (XIL I I .t hatdrozati iavaslata

Nyugdiiashdz ds Konyha Bodrogkisfalud ndven ldtrehozott tij intdzmdny alapitdsa kapcsdnfeladat
e ll dtds i s zerz fidd s j |vdhagtds a

Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviselci-testiilete a 79/2019. (nI.1l.) hatdrozatdval
alapitott Nyugdiiashdz ds Konyha Bodrogkisfalud intdzmdnye Szegilong kozsdg Onkormdnyzata
szdmdra is elldt dtkeztetdsi feladatokat.

A KdpviselS-testillet megismerte ds megvitatta Szegilong kdzsdg Onkormdnyzatdval a kazsdg
dtkeztetdsi feladatainak elldtdsdra katendci feladqt elldtdsi szerzflddst ds azt jdvdhag,,ja ds etfogadjo.

Felhatalmazza a polgdrmestert a feladat elldtdsi szerzfidds oldlrdsdra.

Hatdridf: azonnal ds folyamatos

Fele I 6 s : ti s zt s d gvis el6k

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartilzkodits ndlkiil eryhangfan elfogadja a hatirozati
j avaslatot 6s az al6bb i hatir ozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kdzs6g dnkormdn yzata K6pviseld-testiilet6nek
81/2019. (X[. 11.) hatirozata
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Nyugdijashiz 6s Konyha Bodrogkisfalud n6ven l6trehozott rij int6zm6ny alapitrisa kapcsSn
feladat elkitrisi szerz6d6s j6vr{hagyr[sa

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormanyzatdnak K6pvisel6-testiilete a 7912019. (XILIl.) hatbrozatdval
alapitott Nyugdijashitz es Konyha Bodrogkisfalud int6zm6nye Szegilong kdzs6g Onkorminyzata
szitmfura is ell6t 6tkeztet6si feladatokat.

A K6pvisel6testtilet megismerte 6s megvitatta Szegilong kdzsdg Onkorm6nyzatiwal a kozs6g
6tkeztet6si feladatainak ell6t6s6ra kOtendo feladat e116t6si szerzod6st es aztjovithagyja6s elfogadja.

Felhatalmaz za a polghrmestert a feladat ell6tdsi szerzod6 s alitir Ssdr a.

Hatr[rid6 : azornal 6s folyamatos

Felel6s : tiszts6gvisel6k

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a kciztisztviselok szociiilis, j6l6ti, kultur6lis, eg6szsdgiigyi
juttat6sair6l s2616 rendelet tervezetet az egyi.ittes iil6sen megtargyalt6k, melynek elfogad6s6t javasolja
azzal, hogy a tervezetben benne van a teljesitm6ny6rt6kel6s ds az ritikrilts6g szab6lyozisa is, melyeket
ki kell hagyni. A teljesitm6ny6rt6kel6s m6sk6ppen kell szabilyozni, az utikdltsdg elsz6mol6st pedig
m6s jogszabiiy rendezi. A rendelet szerint a koztisztvisel6ket eg6szs6gtigyi t6mogat6sra jogosult
munkaszemtiveg v6s6rl6sihoz szakorvos javaslat6ra k6t 6vente 50 ezer forint illeti meg. A bdrek rigy
6llnak 6ssze, hogy a besorol6s szerinti b6rre mind a k<iz6pfokf, mint a felsofokri v6gzettsdgu
kOztisztviselok kapnak 20 Yo illetm6nykieg6szitest 6s term6szetesen a bdrkompenziici6t.

Kdri a k6pviselok hozzitszolisitt.

Miutrln a k6pviselok egyet6rtenek a javaslattal BALOGH SANDOR polg6rmester szavazisra teszi fel
a kOztisztvisel6k szocidlis, j6l6ti, kultur6lis, egeszs6giigyi juttat6sair6l sz6l6 rendelet-tervezet, mely a
j egyzokdnyv mell6kletet k€pezi.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartflzkodis n6lkiil egyhangrilag elfogadja a rendelet-
tervezetet 6s az alibbi rendeletet alkotja.

Bodrogkisfalud ktizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testtilet6nek
18/2019 (XII. 12.) iinkorminvzati rendelete

a kiiztisztvisel6k szociilis, j6t6ti, kulturiilis, eg6szs6giigyi j uttatr[sairril

Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete Magyarorszdg Alaptorv6nye 32. cild< (2)
bekezddse, a Kdzszolgtllati tisztviseloktol sz6l6 2011.6vi CXCIX tdrv6ny (tov6bbiakban Kttv.) 234.5
(3)-(5) bekezd6seben, 237.$-ban foglalt felhatalmaz6s alapjin figyelemmell a 151-153 g-ra a
k<ivetkezoket rendeli el :

l. $

(1) E rendelet hat6lya a Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 6ltal ldtrehozott
Kcizds 0nkormanyzatiHivatal6ban foglalkoztatott kriztisztviseloire terjed ki.
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(2) Az e rendeletben meghat6rozott juttatiisok 6s tiimogatrisok a nem teljes munkaid6ben
foglalkoztatott (r6szmunkaid6s) kciztisztvisel6ket munkaid6 ar6nyosan illetik meg.

(4) A hivatal k0ztisztviseloinek, jogait 6s k6telezetts6geit, veliik szemben tilmasztott kdvetelm6nyeket,
tov6bb6 a juttat6sok ig6nybevdtel6nek, elsz6mol6s6nak rendj6t a Kttv. 6s e rendelet alapjin a
j e gy zo Kd z s zo I 96l ati S zab 6l y zatb an szab 6ly o zza.

2.$

(l) A juttatiisokra 6s a t6mogat6sokra adott 6vben kifizetheto keretdsszegeket a k6pvisel6-testtilet a
k0lts6gvet6si rendelet6ben illetve kdzds hivatal6nak k<ilts6gvetdsi hatarozatdban allapitja meg.

(2) A keretet juttat6sonk6nt, illetve t6mogat6sonk6nt ktil6n-ktil6n is meg kell 6llapitani.

3.$

Ha adott kciltsdgvetdsi 6vre a k6pvisel6-testtilet:
a) juttat6sokra eloir6nyzatot nem 6llapitott meg, vagy
b) a juttatilsokra 6s/vagy t6mogat6sokra meg6llapitott keret kev6snek bizonyul, jegyzo ev

kdzben p6teloir6nyzatot k6rhet. A k6pviselo-testtilet e k6r6snek a kdlts6gvet6si rendelete
m6dositSs5val tehet eleget.

4.$

A j6vrlhagyott el6irrinyzat adott 6vi felhasznrilatlans6ga miatt keletkezo penzmaradviny a kovetkezo
6vben a k6pvisel5-testiilet ddnt6se alapj6n - meghat6rozotlmdrtekben 6s ar6nyban - haszn6lhat6 fel az
e rendelet titr gy 6t kepezb j uttatdsokra 6s trimo gat6sokra.

s.$

A jegyzo felelos az e rendeletben szabilyozolt juttat6sok 6s t6mogatSsok fedezet6til szolg6l6:
a) eloirdnyzatok kOltsegvet6si rendelet-tervezetben val6 megalapozott, re6lis ig6nyekhez

igazodo szerepeltet6s66rt, valamint
b) a j 6vahagyott e l6ir6n y zatok szerinti gazd6lkodris6rt.

6.$

(1) A juttat6sok fedezetdi.il szolg6l6 keretet az e rendeletben meghat6rozott m6don, valamint a
Ktizszolg6latiSzabiiyzatbanmeghathrozottm6donkellfelhaszn6lni.

(2) A t6mogat6sok fedezet6til szolgril6 keretet az ig6nyl6s, k6relem be6rkez6s6nek sorrendj6ben kell
felhaszndlni.
A keret kimeriil6s6t k<jveto ig6nyeket, kdrelmeket - nyilvantart6sba v6telt kdvet6en - el kell
utasitani.

(3) Ha 6v k<izben a kepvisel6-testtilet a juttatiisok 6s t6mogat6sok fedezet6iil p6teloirdnyzatot illlapit
meg, akkor a felhaszn6l6s sor6n elonyben kell r6szesiteni a 6 $ (2) bekezd6s6ben meghatarozott -
nyilvantart6sban mar szerepl6 igdnyeket.

7.S

Az egyes juttatdsokr6l 6s t6mogat6sokr6l 6venk6nt elktilOnitett nyilv6ntart6st kell vezetni.

8.$

(1) A jegyzo a szem6lyi iigyekkel foglalkoz6 szem6ly ritj6n a juttatrisokkal kapcsolatban koteles
int6zkedni:
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a) A juttatSsok k<iri.iltekinto felhaszn6l6s6nak biztosit6s6r6l,
b) a jelenleg foglalkoztatott kdztisztviselSk szoci6lis helyzetdnek folyamatos figyelemmel

kis616s6r6l,
c) az egyes juttat6sokra val6 jogosults6g meg6llapit6s6r6l,
d) az egyes megit6lt juttat6sok foly6sitris6r6l.

e.$

A kriztisztvisel6 cafet6ria juttat6sra jogosult, a Kttv. 151. $-a szerint.

10.$

A k<iztisztvisel5 eg6szsdgtigyi t6mogat6sra jogosult munkaszemtiveg v6sarl6s6hoz, szakorvos
javaslatara, k6t 6vente 50.000 Ft m6rt6kben , amennyiben hatinozatlan idejti kinevezdssel, 12 h6napot
meghalad6 kcizszolgflati jogviszonnyal rendelkezik a hivatalban.

ll.$

Az dnkorminyzat a hivatal 6rdekeit szolg6l6 k6pz6sben, tov6bbk6pz6sben, nyehtanul6sban r6sztvevo
kciztisztviselok tanulmitnyi szerzod6sben rogzitett feltdtelekkel t6mogat6sban r6szesithetok.

12.$

(1) A kdzdpiskolai v6gzetts6gti kdztisztvisel6 a Kttv. 234 $ (4) bekezd6se szerinti
illetm6nykieg6szit6sre jogosult, mely az alapilletm6ny 20 o/o-a.

(2) A felsofokri iskolai vdgzetts6gri kciztisztviselo a Kttv. 234 5 (3) bekezddse szerinti
illetm6nykieg6szit6sre jogosult, mely az alapilletm6ny 20 oh-a.

13. $

(1) A feladatkdr szakszenibb ell6t6sdt biztosit6 a feladatk<ir<in beltili szakosod6st elosegft6 tov6bbi
szakk6pesitds, szakk6pzetts6g elismer6sekdnt a kozigazgatiisi szerv kciztisztviseloi szirmira a
hivatal i szew ezet v ezetlj e k6pzettsd gi p6tl6kot 6llapit me g.

(2) Kdpzetts6gi p6tl6k 6llapithat6 meg annak a kdztisztviselonek is, aki a besoroliis6n6l figyelembe
vett iskolai v6gzetts6g6n6l magasabb szintri szakkdpesit6ssel, szakk6pzetts6ggel rendelkezik,
felt6ve, ha az amunkakdr ell6t6sahoz sztiks6ges.

(3) K6pzetts6gi p6tl6kra jogosit6 k6pzettsdgeket 6s munkakordket KdzszolgiiatSzabiiyzat-
ban kell rdgziteni.

14.$

A kdztisztviselo saj6t g6pj6rmti hivatali cdhi ig6nybev6tele eset6n a munk6ltat6i jogkcir
gyakorl6j anak enged6ly6vel - k6lts6gt6rit6sre j ogosult.

ls.$

Ez arendelet kihirdet6st kdvet6en 2020 jartnar l. napj6n 16p hat6lyba.
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ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy az 6llamhaztart6sr6l szol6 torvdny eloirja a belso
ellenorz6st. Az ut6bbi 6vben ez kimaradt - ne firtass6k, hogy mi6rt -, de 6vente kdtelezo, ds egy
ellen6rz6s sor6n rdgton azt k6rdezik, volt-e belsoellenorz6s. Ha nincs, ez mir rcigtdn rontja a
megit6l6st. Ezt kiildn kell lefolytatni a hivatal, illetoleg az dnkorminyzat vonatkoziis6ban. 6 a hivatal
eset6ben az etkezetesi norma felhaszn6l6s vizsg6latdt javasolja. J6l van-e meg6llapitva a ktildnbdzo
6tkez6si norrna, j6l mrik<ldik-e az az llelmez6svezetoi program, amivel az elelmez6s felhaszn6l6st
kOnyvelik. Ha j6, akkor egy megnyugv6s lesz, ha javitani kell, akkor tudjanak r6la.

CSICSEK DEZS6 k6pviselo k€rdezi,hogy ki a belso ellenore az dnkormhnyzatnak.

ALEXA ILONA viiaszitban elmondja, hogy Kdsmarki M6ria a belso ellenor, aki az onkormilnyzatnti
a kulcskontroll mtikdd6s6t n6zn6 meg, az utalv6nyoz6, kotelezetts6gv6llal6, ellenjegyzo, drv6nyesit6i
jogkor<iket. Polg6rmester rir m6rcius 6ta nem gyakorolta ezeket a jogokat, ezert :iugy gondolta,
megn6zhetn6k ezt az idoszakot, jogszertien v6llaltSk-e a kdtelezetts6get. Itt volt egy elore nem
tervezett viitozirs, igy ott volt egy kockrizat. Ez nagyon fontos dolog pl. egy ASZ vizsg6lat eseten.
Jelenleg is vizsg6lo dik az ASZ az <inkorm6nyzat elad6sodtisrit, illetve annak kockhzatifi illet6en.
Elsosorban az adatokat az Allamkincst6r utjin szerzi be. Az cinkormanyzatnak 2012-es konszolid6ci6
6ta nem volt hitele, m6g t6mogat6smegel6legezoje sem, ami v6lem6nye szerint j6 pont lesz a vizsgillat
sor6n.

CSICSEK DEZS6 k6pviselo szerint igy legaltibb sajrit hat6skdrben pr6b6ljrik feltiirni, ha volt valami
hiba 6s nem mindegy, ha azt sajifi hat6skdrben tudj6k korrekci6zni, mintha kiviilrol 6llapitanak meg
valamit.

BALOGH SANOOR polg6rmester elmondja, hogy alilirirri cimp6ld6nyt kellett kdszittetnitik. A
polgrlrmester rirnak is volt bankkartyrij a, ami vissza lett vonva anyir kcizep6n. N6gyen kellenek ahhoz,
hogy utalvanyoz6k6nt ali tudjanak imi. Ehhez a polg6rmester szem6lye sztiks6ges, van a p6nztigyes
kolleganonek 6s az aljegyzo asszonynak, de kell m6g egy negyedik is, hiszen mint az 6let is
produkdlta, b6rmi elofordulhat, igy az alpolgiirmester asszonynak is kell csin6ltatniuk.

Kdri, ha valakinek van m6g hozzdsz6litsa a belso ellen6rz6si tervhez, aztegye meg.

Miutan a K6pvisel6k egyet6rtenek a javaslattal, ismerteti a belso ellenorzdsi tervezettel kapcsolatos
hattr o zati j avas latot, maj d szava zdsr a te szi azt fel.

B odro gkisfalud kdzs d g Onkormdnyzata Kdpv is el 6 -te still etdnek

/2019. (XII.I l.) hatdrozati javaslata

2020. dvi bels6 ellenrirzdsi terv elfugaddsa

Bodrogkisfalud kazsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testillete a 2020. dvi bels6 ellendrztisi tervdt az
dnkormdnyzat ds intdzmdnyei tekintetdben az aldbbiak szerint hatdrozza meg:

Bodr o gkisfalud kozs d g Onkormdnyzat a ;

A kulcskontrollok mfrkdddsdnek ds szabdlyszeriisdgdnekvizsgdlata 2019. mdjus l. ds 2019. december
3I. kozott.
Az ellendrzds tervezett iddszaka: 2020. Il-illnegyeddv

B o dr o gki sfal udi Ko z o s O nko r m dny z at i H iv a t al ;

Az dtkezdsi normq megdllapttasanak ds felhaszndldsdnak szabdlyszeriisdgdnek ,itfo4d vizsgdlata.
Az ellendrzds tervezett iddszaka: 2020. II-ru negteddv

Hatdridd: azonnal ds folyamatos

Felelfs: aljegtz6, belsd ellen6r
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A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kOziil, a szavaz{son 5 f6 k6pviset6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartilzkodirs n6lkiil eryhangfan elfogadj a a hat1rozati
javaslatot 6s az al6bb i hatirozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrln yzata K6pvisel6-testiilet6nek
82 12019. (Xll. tt.l hatirozata

2020.6vi bels6 ellen6rz6si terv elfogaddsa

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselS-testiilete a2020.6vi belso ellen6rz6si tewet az
<inkorm6nyzat es int6zm6nyei tekintet6b en az alibbiak szerint hatirozza meg:

Bodro gkisfalud krizsd g Onkorm6n yzata..
A kulcskontrollok mtik<id6s6nek 6s szabdlyszenisegdnek vizsg6lata2019. m6jus 1. 6s 2019. december
31. kdzOtt.
Az ellenorz6s tervezett idoszaka: 2020.II-III negyed6v

B o dro gkisfaludi K<iz<i s Onkormiinyzati Hivatal :

Az etkezesi norma meg6llapitSsrinak 6s felhaszndl6sSnak szabitlyszenis6g6nek 6tfog6 vizsgillata.
Az ellenbrzds tervezett idoszaka: 2020.II-III negyed6v

Hatdrid6: azonnal 6s folyamatos

Felel6s: aljegyzo, belso ellenor

ALEXA ILONA aljegyzo tijekoztatja a k6pviseloket, hogy 6v elej6n volt egy pdlydzatr lehetos6g,
melynek keretdben a kdztisztviselSi b6reket lehetett volna megemelni a bEialap megemel6s6vel,
melyhez ez 6vre biztositottak volna keretet. Ezt a piiydzatot a izdkhelytelepiil6s polgrilmester6nek
kellett volna benyrijtania a m6sik k6t telepiilds ddnt6sdvel is al6trlmasztvi. A polg6rmester rir azonban
figy d<]ntdtt, hogy nem nyrijtjrik be a pillyinatot, mely m6jus vdg6n deriilt n es feiztilts6get okozott az
onkorm6nyzatok k<izdtt. Valamit kezdeni kellett a kialakult ielyzettel, igy megtirgyfuta1 egytittes
til6sen, hogy Bodrogkisfalud az emeldsek fedezet6t erre M eyre bev6llalja, 

-6s -megem 

"iiel, 
u,

illetm6nyalapot, valamint ezen az til6sen a jegyzb asszony konkrdtan szem6ly szerint kcii<ilte, hogy a
kciztisztvisel6k mennyi emeldsben fognak rdszesiilni. A megval6sul6s viszont sok6ig hriz6dott, t6bb
alkalommal mris-m6s sz6mok kertiltek elot6rbe, mig v6gtil decemberben sikeriilt azt lerendezni. Mivel
koltsdgvet6st nem szeretn6nek m6dositani, csak majd az elsz6mol6skor, igy k6ri a testiilet
hatinozathozatalirt arr61, hogy az elozo testiilet iitalhozottb6rrendezdsr5l sz6l6 d6nt6shez a fedezetet a
kcilts6gvet6s6ben biztositj a.

Ker i ezzel kap c so I atb an a k6pv i s elt5k ho zzttsz6l6s6t

GALLOVICSNE KECSKES BEATA alpolgdrmester 6s CSICSEK DEZS6 k6pviselo az cisszegre
k6rdeznek 16.

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy nett6 3 milli6 forintr6l van sz6 jelenleg, ennek j6rul6kai a
jdv6 dvi kdlts6gvet6st fogjrik 6rinteni.

ILLES JANOS ktilsos alpolgilrmester kdrdezi, hogy az erdob6nyei dnkormiiny zatnak van-e
kciveteldse visszamenoleg a kdzds rinkormrlnyzatihivatalmrikod6s6t 6rintoen.
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ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, nem tudnak semmif6le k<ivetel6srol, ha lenne, azt irdsban kellene
benyfjtani 6s t6nyekkel al6t6mas ztani.
2013-ban ugy hoztdk be Erdobdnydrol a b6reket, hogy azok el voltak t6ritve. Bodrogkisfalud eset6ben
a besoroliis szerinti b6rek voltak. igy 2015-ben mind a bodrogkisfaludi, mint a szegilongi kolleganok is
kaptak elt6ritdst. 2017-ig minden telepi.il6s lakoss6g ariinyosan viselte a kdz<is 6nkorm6nyzatthivatal
terheit. Ez addig nem f6jt Erdob6ny6nek, amig az o bereik voltak magasabbak, mihelyt itt is
emelkedtek, 2017-ben kezdem6nyeztek egy viitozirst, miszerint mindenki ftnarszirozza a sajtfi
dolgoz6it azzal, hogy a jegyzoket mindh6rom telepi.il6s frnanszirozza. A2017-es kdlts6gvet6s m6r igy
lett elfogadva.
K6ri a k6pviselok hatirozathozatalifi, az alilbbihatirozatijavaslatnak megfeleloen.

Bo dr o gki sfalud kdz s d g Onkormdnyzat a Kdpvis el5-t e s tille tdnek
/20 I 9. (XII. I l. t hatdrozati -i avoslata

KdztiszNisel6i illetmdnyemelds miotti bdrnovekmdny pdnzilgti fedezetdnek biztos[tdsa

Bodrogkisfalud kozsig Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testtilete a 2019. dvben megemelt kdztiszniselSi
illetmdnyalap miatt a Bodrogkisfaludi Kozos Onkormdnyzati Hivatalndl tortdnd bdremeldsekfedezetdt
2 0 I 9. dvr e v o natkoz 6 on kA I * d gv e t d s d b 5 I bizt o s itj a.

A fedezet biztos{tdsa csak 2019. dvre vonatkozik a 2020. dvtdl kezdfidden Bodrogkisfalud kozsdg
Onkormdnyzata csak a Bodrogkisfaludon dolgoz6 koztisznisetdk ds a megdllapoddsban fogtattak
szerinti ardnyban az aljegtz6 tekintetdben biztosit fedezetet a megndvekedett bdrelcre.

Hatdridti: azonnal

Fe le I 5s : ti szt s d gvis el 5k

Miutrin a k6pviselok egyet6rtenek a fenti hat6rozati javaslatban foglaltakkal BALOGH SANDOR
polg6rmest er szav azisra teszi azt fel.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartflzkodits n6lkiil eryhangrian elfogadja a hatirozati
javaslatot 6s az aldbbi hatirozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g 6nkorm6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
83/2019. (X[ 11.) hatfrozata

Kiiztisztvisel6i illetm6nyemel6s miatti b6rniivekm6ny p6nziigyi fedezet6nek biztosft6sa

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete a 2019. 6vben megemelt
kdztisztviseloi illetmenyalap miatt a Bodrogkisfaludi Kdzos Onkorm6nyzati Hivataln6l trirt6n6
b6remel6sek fedezetdt 20 19. 6vre vonatk ozoan kdlts6gvet6s6bol biztosftj a.

A fedezet biztositrisa csak 2019. 6vre vonatkozik a 2020. 6vt6l kezdodoen Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkorm6nyzata csak a Bodrogkisfaludon dolgoz6 koztisztviselok 6s a megiillapod6rb* foglaltak
szerinti ar6nyban az aljegyzo tekintetdben biztosit fedezetet a megndvekedett b6rekre.
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Hat6rid6: azonnal

Felel6s: tiszts6gviselok

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, az elozo til6sen mtn titrgyaltak a G0rdtil6 Fejleszt6si Tervet,
illetve ismertette azt.Keri a testtiletet, hogy ddntsenek hatirozatilag a tervet illet6en.

ILLES JANOS ki.ilsos alpolgdrmester 6tn6zte a Borsodviz 4rt. 2)lg-2034 es a 2020 -2034 Gordiilo
Fejleszt6si Terv6t, melyet az alilbbi megjegyz6sekkel elfogaddsra javasol. A lakoss6g nyugodt 6lete ds
egdszs6g6nek vddelme 6rdek6ben k6rj6k, hogy
l. mielobb cser6lj6k ki az aszbesztcementes vezet6keket, tal6ljanakrd forr6st 6s ne v6rjanak 10-15
6vet.
2. A szennyvizberuhiz6sniil annak idej6n a 62 db 6temelor6l vagy lemaradt, vagy rosszul kertilt
kivitelez6sre abizelzir6. Hosszri 6vek 6ta n6h6ny 6temel6 id6nk6nt elviselhetetlen btizt iraszt. Ebb6l
n6hanyat megemlitenek, de a ndvsor nem teljes. Bodrogkisfaludon a Kossuth rit, Sallai rit sark6n l6vo,
Szegiben a Siirospatak feloli v6gdn 16v6, Szeiglong S6rospatak fel6li v6g6n l6vo. Meg 2025 el6tt
kdrj 6k a bodro gki sfaludi 6temel6k brizkiboc s6t6s6nak c s6kkent6s6t.
3. A Bodrogkisfalud Pet6fi ft 36 sz6m el6tti trizcsap k6rny6ke megstillyedt. Elk6pzelheto, hogy a
legut6bbi vezetdkcser6n6l a friss betonozdsndl t<irt6nt hiba. K6rjenek javaslatot a megolddsira.

Tudom6sa van arr6l, hogy a terveket november 27-en kiildt6k tov6bb, de ettdl fiiggetleniil a fenti
k6r6 sekkel e gyiitt j avaso lj a e lfo gadni a hataro zatot.

ALEXA ILONA aljegyzl ismerteti a Grirdtilo fejleszt6si terwel kapcsolatos al6bbi hatfurozati
javaslatot:

B o dr o gkisfalud kozs d g Onkormdnyzat a Kdpvi s e ki-te s tille t dne k
/2019. (XII.l l.t hatdrozati javaslata

2019-2033. iddszalcra vonatkozd mhdositott Gordal1fejleszttisi Terv, valamint a 2020-2034 iddszokra
vonatkozf GdrdillS fejlesztdsi Terv elfugaddsa

Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-testiilete a 2019-2033. iddszakra vonatkozd
mhdos{tott GdrdillS feilesztdsi Terv beruhdzdsi, valqmint feliljitdsi - pdttdsi tervrdszeit megismerte,
azzal e gt e t dr t d s e lfo gadj a, az ab b an fo gl al t ak v d gr e haj t ds dt j av as olj a.

A 2019-2033. dvelve vonatkoz6 gdrdilki fejlesztdsi terv beruhdzdsi tervdnek mddositdsdt az
Onkormdnyzot megblzdsa alapjdn a szolgdltatdst vdgzd (t)zemeltet6) Borsodviz Zrt. kdszitette el.

Tovdbbd Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-testillete o 2020-2034 id1szalcra
vonatkoz6 GrirdillS Fejlesztdsi Terv beruhdzdsi, valamint feliljitdsi-p1tldsi tervrdszeit megismerte,
az z al e gte t dr t d s e lfu gadj a, az ab b an fo gl al t ak v d gr e haj t ds dt j av as olj a.

A 2020-2034. dvelcre vonatkozd gdrdill1 fejlesztdsi terv beruhdzdsi tervrdszdt az Onkormdnyzat
megblzdsa alapjdn a szolgdltatdst vdgzci (ilzemeltetri) Borsodviz Zrt. kdsz[tette el.

HatdridS: azonnal ds folyamatos

Felel6s: Borsodviz Zrt.

Miut6n a k6pviselok egyet6rtenek a fenti hatarozati javaslatban foglaltakkal BALOGH SANDOR
polg6rmester szavazdsra teszi azt fel.
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A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavtzhson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavtzat, valamint tart6zkodis n6lkiil egrhangfan etfogadja a hatirozati
j avaslatot 6s az al{bb i hathrozatot bozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkorm6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
8 4 12019. (Xll. ll.\ hatir ozata

2019-2033. id6szakra vonatkoz6 m6dositott Giirdiild Fejleszt6si Terv valamint a2020-2034
id6szakra vonatkoz6 Giirdiild fej leszt6si Terv elfo gaddsa

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormanyzatinak K6pviselo-testtilete a 2019-2033. idoszakra vonatkoz6
m6dositott Gcirdiilo Fejlesztdsi Terv beruhindsi, valamint fehijit6si - p6tl6si tervr6szeit megismerte,
azzal egyet6rt 6s elfogadja, az abban foglaltak v6grehajt6s6tjavasolja.

A 2019-2033. 6vekre vonatkoz6 gdrdiil6 fejleszt6si terv beruh6z6si terv6nek m6dosit6s6t az
Onkormanyzatmegbiz6sa alapj6n a szolg6ltati,r;tvegzo (tizemeltet6) BorsodvizZrt.klszitette el.

Tov6bb6 Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormanyzat(nak K6pviselo-testiilete a 2020-2034 id6szakra
vonatkoz6 Gdrdtilo Fejleszt6si Terv beruhindsi, valamint fehijit6si-p6tl6si tervrdszeit megismerte,
azzal egyet6rt 6s elfogadja, az abban foglaltak v6grehajt6s6t javasolja.

A 2020-2034. 6vekre vonatkoz6 gdrdtil6 fejleszt6si terv beruhizttsi tewreszdt az Onkorm6nyzat
megbiz6sa alapj6n a szolgitltatistvegzo (i.izemeltet6) Borsodviz Zrt.keszitette el.

Hatdrid6 : azonnal 6s folyamatos

Felelds : Borsodviz Zrt.

BALOGH SANOOn polgiirmester eloterjeszti a Borsod-Abarij-Zempl6n T6rs6gi Iv6viz-kezelesi
Onkormrinyzati T6rsul6si Meg6llapodris m6dosit6s6r6l sz6l6 hatinozati javaslatot, melyre a
polg6rmesterek szem6ly6ben tdrt6no viitozirs miatt kell, hogy sor keri.iljon.

Bodrogkisfalud kdzs d g Onkormdnyzata Kdpvisel6-te still e tdnek

B o r s o d-A b oilj - Ze mpl d n T dr s d gi Iv 6v lz - ke z e I d s i i Tdrsulds Tdrsuldsi

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testiilete a polgdrmester ekiterjesztdsdt
megtdrgtalta ds a kdvetkezd dAntdst hozta:

A Tdrsuldsi Tondcs a Borsod-Abailj-Zemplen Tdrsdgi lvdviz-kezeldsi Onkormdnyzati Tdrsulds
Tdrsuldsi Megdllapoddsdt az aldbbiak szerint mddositja:

A Tdrsul1si Megallapodds L fejezetenek 21. pontja az al1bbiak szerint valtozik:

1. Abaujalpbr Kdzsegi )nkormilnyzat
KOpviseli: Zinger Zsolt polgarmester

2. Abaujker Kozseg Onkormhnyzata

3882 Abaujalpdr, Petofi u. 11.

LakossSgszam: 69 fo

3882 Aba0jk6r, Rdkoczi u.26.

Me gdl I apo dds dnak m6 do s ft ds a



Kdpviseli : Szabo G itbor polgarmester

3. Abaljlak Klzslg )nkormdnyzata
Kepviseli: Pollitk lstvdn Zoltan rrs5,rrrcer

4. Abaujszanto Vdros 1nkormdnyzata
Klpviseli : Sitfi1n Ad dm polgdrmester

5, Abaljvdr Kdzseg )nkormilnyzata
Ke pvi seli : Ke cske m1ti Zsolt polg 6rme ste r

6, Alsogagy Klzseg )nkormdnyzata
K1pviseli: Takdcs Laszlo polgbrmester

7. Baktakek Kdzs,6gi )nkormanyzat
K6pviseli: So/f6sz Jdnos polg1rmester

8. Eekecs Kdzs1g )nkormhnyzata
Kepviseli: dr. Bodniu Ldszlo polgdrmester

9, Bodrogkereszt1r K6zs6g )nkormdnyzata
Ke pvi se li : Rozgonyi I stv itn polg 6 rme ste r

10. Bodrogkisfalud Kdzslg )nkormhnyzata
K6pviseli: Balogh Sdndor polgdrmester

11. Bodrogolaszi K1zseg )nkormdnyzata
Kepviseli : Kovdcs Jozsef polgiumester

12. Boldogkoljfalu K1zseg )nkormdnyzata
Kepviseli: Orosz Zoltdn polgdrmester

13. Boldogk1vdralja Klzslgi 1nkormanyzat
Kflpviseli: Zavodni Ferenc polgdrmester

14. BUttOs Kdzslg )nkormanyzata
Kd pvi se li : V a szily I stv an polg 6rme ste r

15, Csenyefe Kdzseg )nkormdnyzata
K1pviseli: Krss /stv6n polg 1rmester

'16. Csobay Kdzslg )nkormanyzata
Kdpviseli: lvanics lmre Andrds polgdrmester

17, Damak K1zs6g )nkormanyzata
K6pviseli: Toth Szabolcs Bal1zs or:fFrrIBW

18. Encs Vdros Onkormilnyzata
Kepviseli : Mikola Gergely polgdrmeste r

19. Erd6benye Kdzsdg )nkormdnyzata
Kdpviseli: Kdntor Dezso polgdrmester

20. Fej Kdzsegi Onkormdnyzat
Kepviseli : Toth Attil1ne polgbrmester

L4

Lakoss5gszdm: 623 fo

3815 Abahjlak, Fo utca 84.
Lakossdgszitm:93 f6

3881 Abahjszdnto, Beke u.51.
Lakossdgszdm: 2986 f6

3B9B Abaujviu, Pet1fiSdndor il 4.

Lakoss6gszdm: 224 fo

3837 Alsogagy, Rdkoczi 0t 19,

Lakossdgszam: 89 f6

3836 Baktakek, Rakoczi fi 112.

Lakossdgszam: 830 fo

3903 Bekecs, Honv6d u. 64.

LakossSgszam:2441 fO

3916 Bodrogkereszthr, Kossuth u. 85.
Lakossdgszam: 1075 f6

3917 Bodrogkisfalud, Kossufh u, 65.

Lakossdgszdm:901 fo

3943 Bodrogolaszi, Fo ut 11.

Lakoss6gszdm: 913 fo

3884 Boldogk1(tjfalu, Szabadsitg u. 27.

LakossSgsz 6m: 606 f6

3885 Boldogkovdralja, Pet6fi u. 28.
Lakossdgszam: 1007 fo

3821 Biittds, Pet1fiu. 14,

LakossSgsz dm: 1 83 fo

3837 Csenyete, Rdkoczi ut 14,

Lakossdgszbm: 523 fo

3927 Csobaj, Ritkoczi u. 2.

LakossSgszdm: 676 fo

3780 Damak, Szabadsitg 0t 17.

LakossSgszitm: 244 fo

3860 Encs, Pet6fi 0t75.
Lakossdgszitm: 6434 fo

3932 Erdob6nye, Kossuth utca 31.

Lakoss6gszam: 1148 fo

3865 Fej, F6 u.32.
Lakossdgszam: 475 fo



21, Fancsal Kdzsegi )nkormdnyzat
K1pviseli: Nyitrai Peter polgiumester

22, Felsddobsza Kdzslg 1nkormanyzat
Klpviseli: Toth Ldszlo polgdrmester

23. Felsogagy Kdzseg 1nkormdnyzata
Kepviseli : Kotai Alad 6r polgdrmester

24. FelsSvad 6sz Kdzs6gi )nkormilnyzat
Kb pvi se li : T oth G abo r polg 6rme ste r

25. Fony Klzslg 1nkormhnyzata
K6pviseli: lvancso Jdnos Sdndor polgdrmester

26. Forr6 K1zsegi 1nkormdnyzat
Kdpviseli: Gy1rkei Jdnos Gyozo polgdrmester

27 . Fulokercs Kdzslg Onkormdnyzata
K1pviseli: Mata lmre polgdrmester

28. Gadna Kdzsegi 1nkormdnyzat
K1pviseli : Lakatos DezsS polgdrmester

29. G agy apdti K1zseg Onkormdnyzata
Kdpviseli: Bilkk-Nandsi David polgdrmester

30. G agybator K1zsdgi 1nkormdnyzat
Kdpviseli : Horu1th Kitlmdn polgdrme ster

31, Gagyvendegi K1zsegi )nkormdnyzat
Ke pvi se li : N agy Miklo s polg 6 rme ste r

32, Garadna Kdzslg )nkormdnyzata
K1pviseli: Paulo Tiborn| polgdrmester

fi. Gibeft Kdzslg 1nkormdnyzata
K6 pvi seli : So/t6sz I stv 6n polg 6 rme ste r

34. Golop Kdzseg )nkormanyzata
K1pviseli: Angelovics Helga polgdrmester

35. Gdncruszka Klzseg 1nkormdnyzata
Kdpviseli: Ochlslager Zsoltnl polgdrmester

36. Hejce Kdzseg )nkormanyzata
Kd pvi se li : Lev ai I stv an polg 6rme ste r

37 . Hejokeresztu r Klzsdg )nkormdnyzata
l(QtriM: D e m ete rn 6 Ze Ie n i E n i k6 p o Ig iu m e ste r

38, Hej6szalonta Kbzseg )nkormttnyzata
Kepviseli : Anderko Jozsef polgitrmester
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3849 Fancsal, F6 utca 62.

Lakoss6gszam:347 f6

3847 Felsodobsza, Kossufh rit 6,

LakossSgszdm: 924 fO

3837 Fels1gagy, Ritkoczi 0t 78.
Lakoss5gsz 6m: 21 6 fo

3814 Fels1vadbsz, Pet6fi S, nt 8.

Lakoss6gszitm: 562 f6

3893 Fony, Fo u,3.
Lakossdgszam: 332 f6

3849 Forr6, FO ut 62.

Lakossdgszdm: 2683 f5

3864 Fulokercs, F6 u, 93.
Lakossdgszam: 422 f6

3814 Gadna, Fo 0t 8.

Lakossdgszdm: 322 fo

3837 Gagyap1ti, Kossuth 0t 15.

LakossSgszam:31 f6

3817 Gagybdtor, Fo t6r 8.

LakossSgsz dm: 21 4 fo

3816 Gagyvenddgi, Bitthoriut 14.

Lakoss6gszitm: 216 fo

3872 Garadna, Kossuth ut 111.

Lakossdgszitm: 369 f6

3854 Gibeft, Szechenyiu. 10.

Lakossdgszdm: 336 fo

3906 Golop, F6 u. 1.

Lakoss5gszam: 566fo

3894 Gdncruszka, F6 0t 83/b,

Lakoss6gsz(tm: 662 fo

3892 Hejce, FO 0t 9.

Lakossdgsz 6m: 21 6 f6

3597 Hejokeresztur, Pet1fiu. 56,

Lakoss6gszam: 1044 f6

3595 Hejoszalonta, RdkocziF. u. 6,

Lakoss6gszam:851 f6



39

40

41

42

H e rn ad b u d Kdzseg )nko rm 6 nyzata
Kdpviseli: Majoros Belane polgdrmester

He rn 6d cdce Kdzslg O nko rm 6 nyzata
Kdpviseli: Csato I stv an polgdrmester

H ern 6d k6 rcs Kdzsdg 0n ko rmdnyzata
Kepviseli: Kozma I stvdn polgdrmester

Kereszt6te Kdzslg )nkormbnyzata
K6 pv i se li : Ne yel6s B a rn ab 6s @ Lakossdgszd m : 3 6 f 6

43. Komloska Klzseg 1nkormdnyzata
Kepviseli : Haluska Szilvia polgdrmester

44. Korlilt Kdzslg )nkormdnyzata
Kbpviseli: Takdcs Kriszti1n polgdrmester

45, Krasznokvajd a Kbzslg )nkormbnyzata
K1pviseli: Tobis B6la @$inffi

46. Kupa K1zsegi 1nkormdnyzat
Kepviseli : Srpos /sfv5n polgdrmester

47 . Legyesblnye Kdzslg 1nkormilnyzata
K1pviseli: Lengyelne Bus Zita polgdrmester

48. Litka K1zseg )nkormdnyzata
K1pviseli : Kardos End re polgdrmester

49. Med Kdzs6g 1nkormdnyzata
Klpviseli : T atdrka Jozsef polgdrmester

50. Mera Kdzseg 1nkormanyzata
Ke pv iseli : Ti m 6r H e rbe rt polg 6rme ste r

51 . Mez6zombor Kdzslg )nkormanyzata
Kepviseli: Rado Bdla polgbrmester

52, Monok Klzslg Onkormdnyzata
Kepviseli: Bitftfay Emese polgdrmester

53. Nagykinizs K1zseg 1nkormdnyzata
K1pviseli : Jon ds B6'la polgdrme ster

54. Novajidrany K1zseg )nkormdnyzata
l{ryvid; &l14psr W 7-c,Mm W

55. Ny6sta Klzsdg Onkormdnyzata
Kepviseli:

56. O/aszlls zka K1zseg 1nkormdnyzata

L6

3885 Hernddb(id, Rdkoczi0t 58,

Lakossdgszdm: 129 fo

3887 Hernitdclce, Arpdd ut 31,
Lakoss5gszitm: 240 fo

3846 Hernitdk1rcs, Kossuth u.72.
Lakossdgszam:321 f6

3821 Keresztite, F6 (tt 1,

3937 Komloska, Rbkoczi u, 27.

Lakossdgszam: 270 f6

3888 Korl6t, Kossufh Lajos 0t 36.
Lakoss6gsz(tm: 314 f6

3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin t1r 3.

Lakoss6gsz(tm: 518 f6

3813 Kupa, R(tkoczi0t 3.

LakossSgsz 6m: 1 81 fo

3904 Legyesb1nye, Rdkoczi u.74.
Lakoss6gszitm: 1487 fo

3864 Litka, Fo u. 58.

Lakossdgszam:47 f6

3909 Med, Rdkoczi u, 50-52.
Lakossdgszitm: 2154 fo

3871 M6ra, F6 ut 1.

Lakossdgszdm:1691 fo

3931 Mezozombor, Rakoczi u.26.
Lakossdgszam: 2440 fo

3905 Monok, Kossuth u.2.
Lakoss6gsz(tm: 1504 fo

3844 Nagykinizs, F6 0t 60,

Lakoss6gszitm: 355 fo

3872 Novajidrany, Kossuth ut 111.

Lakoss6gszbm: 1357 fo

3812 Nyesta, Rdkoczi 0t 4.

Lakossdgszam: 42 f5

3933 O/aszliszka, Szent lstvdn ut 5.



Kepviseli : Kerekes Attila polgdrmester

57. Panyok Kdzseg )nkormdnyzata
Kepviseli: Menyheft Gerg6 polgdrmester

58. Pere Kbzslg )nkormdnyzata
K1pviseli: Hornyik Beftalan polgdrmester

59. Prt)gy Kdzseg 1nkormdnyzat
Klpviseli : Csehely Richdrd polgdrmeste r

60, Ratka Kdzseg )nkormdnyzata
Klpviseli: Tirk Sdndornd polgdrmester

61 . S5rospatak Vilros )nkormdnyzata
Kepviseli: Aros Jbnos polgdrmester

62. Szalaszend Kdzslg 1nkormanyzata
K1pviseli: dr. Toth lstvbn polgdrmester

63. Szaszfa Kdzslg Onkormdnyzata
Kepviseli : Kiss Zsolt polg 1rmester

64. Szegl Kdzslg Onkormdnyzata
K6pviseli: Trudics Andrea polg1rmester

65, Szegilong Klzseg 1nkorm1nyzata
Kepviseli: Tal1rovics Laszlo W

66. Szentist vdnbaksa K0zs6g )nkormanyzata
Kepviseli : Ronto I stvdn polg1rmester

67. Szerencs VSros 1nkormdnyzata
KO pvi se li : Nyiri Tibo r polg 6rme ste r

68. Taktabdj KOzsOg )nkormdnyzata
Klpviseli : Rdzm1ves J 6nos polgdrmester

69. T aktakenlz Kbzseg 1nkormilnyzata
Klpviseli: Molndr Tibor polg1rmester

70. Titllya Kdzsegi )nkormdnyzat
Klpviseli : Osika Jozsef polgitrmester

7 1. Tarcal Klzseg 1nkormdnyzata
Kepviseli: Butta Ldszlo polgdrmester

7 2. Tiszalad 6ny Klzsegi )nkormdnyzat
K6pviseli: dr, Liszkai Ferenc polgdrmester

7 3. Tiszatard os K1zslg )nkormbnyzata
Kepviseli : Klss /stviin polg flrmester

7 4, Tokaj Vdros )nkormdnyzata

t7

Lakoss6gsz(tm: 1687 f6

3898 Pdnyok, F6 0t 35.
Lakoss5gszitm: 62 f6

3853 Pere, Rakoczi 0t 1.

Lakoss6gszdm: 377 f6

3925 Prilgy, Kossuth u, 3,

Lakossdgszam: 2526 f6

3908 Ratka, Szechenyi ter 1.

LakossSgszitm: 944 f6

3950 Sarospatak, Rakoczi ut 32.

Lakoss6gszam: 1 2,304 f6

3863 Sza/aszend, Jokai u.37.
Lakoss6gszam: 1068 fo

3821 Szitszfa, F6 0t 46.

LakossSgszitm: 119 fo

3918 Szegi, Alkotm1ny u,22.
Lakossdgszitm: 302 f6

3918 Szegilong, Dozsa u.44.
Lakossdgszdm: 258 f6

3846 Szentistvdnbaksa, Kossuth u. 72.

Lakoss6gszitm: 275 fo

3900 Szerencs, R1koczi 0t 89.
Lakossdgszam: 9144 f6

3926 Taktabdj, Kossuth u. 1.

Lakossdgsz(tm: 596 fo

3924 Taktaken1z, B6ke u.9.
Lakoss6gszam: 1255 fo

3907 Tallya, Rbkoczi u. 34.

Lakoss6gszdm: 1814 f6

3915 Tarcal, F6 u. 61.

Lakoss6gszam: 2840 f6

3929 Tiszaladdny, Kossuth u. 45,

Lakossdgszdm: 617 fd

3928 Tiszatardos, Kossuth u. 36.

LakossSgszdm: 248 fO

3910 Tokaj, Rdkoczi u, 54.
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Kbpviseli: PostaGydrgypolgdrmester Lakossdgsz5m:3869fo

75. Tolcsva Kozseg 1nkormdnyzata 3934Tolcsva, szabadsdgtdr 10.
Klpviseli: Csoma Ern6 polgdrmester Lakoss5gszdm: 1751 f6

76. Vdmoslifalu Kdzslg 1nkormdnyzata 3941 Vdmosljfalu, Cs6csiNagy Pel ft L
Kdpviseli:JadloczkiLajospolgdrmester Lakossdgszdm:732f6

77. Vilmdny K1zseg )nkormdnyzata 3891 Vilmdny, FO 0t 149.
K1pviseli: BatyiBela polgdrmester Lakossdgszdm: 1474 fo

78. vizsoly Kbzseg 1nkormdnyzata 3888 vizsoly, szent J6nos u, 1ss.
Kdpviseli: dr.Dddisirfl6slsab@4rrrsrr, Lakossdgszdm: g23fo

Jelen m6dos{tdsok valamennyi tagtelepiilds kdpviselcilestiiletdnek min1sitett tabbsdggel t\rtdnd
elfogaddsdt kovet6en ldpnek hatdlyba.

A KdpviselS-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert a mddos{tott Tdrsuldsi Megdllapodds aldirdsdra.

A Kdpviselfi-testillet utasitja a polgdrmestert, hog,, jelen hatdrozatot a Tdrsuldsi Tandcsnak
hal add kt al anul me gkill dj e.

FelelSs: polgdrmester

HatdridS: azonnal

BALOGH SANOOn polg6nnester keri fentiekkel kapcsolatb an ahozzitsz6l6sokat.

Hozzaszolits nem ldvdn szavazasra teszi fel fenti hat6rozati javaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szayazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartlzkod:is n6lkiil egyhangrian elfogadja a hatirozati
javaslatot 6s az akibb i hathrozatot hozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g 6nkorm6n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
85/2019. (XII. 11.) hatirozata

Borsod-Abarlj-Zempl6n T6rs6gi lvfviz-kezel6si OnkorminyzatiTdrsukis T6rsukisi
Megillapodisinak m6dositr[sa

Bodrogkisfalud K0zs6g Onkormdnyzatinak Kdpvisel6-testiilete a polgiirmester eloterjeszt6s6t
megtiirgyalta 6s a kdvetkez6 ddntdst hozta:

A T6rsul6si Tan6cs a Borsod-Abaij-Zempl6n Tdrsdgi lvoviz-kezel6si Onkorminyzati T6rsul6s
Tarsul6si Me 96ll apo ddsitt az allbbiak szerint m6do sitj a :

A Tirsulisi Meg6!lapod6s l. fejezet6nek 21, pontja az a16bbiak szerint v6ltozik:

79. Abatjalp6r Kozsegi Onkorm6nyzat 3882 Aba0jatp6r, Pet6fi u. 11,



K6pviseli: Zinger Zsolt polgilrmester

80, Aba0jker Kozseg Onkorm5nyzata
Kepviseli: Szabo G6bor polg6rmester

81. Aba[jlak Kozseg OnkormAnyzata
Kepviseli: Pollirk lstv6n Zolt6n rcbffi

82. Aba0jsz6nto V6ros 0nkorm6nyzata
K6pviseli: S6fi5n Adam polg€rrmester

83. Aba0jv6r Kozs6g 0nkorm6nyzata
Kepviseli: Kecskemeti Zsolt polg6rmester

84. Alsogagy Kozseg Onkorm5nyzata
K6pviseli: Tak6cs L6szlo polg6rmester

85. Baktakek Kozs6gi Onkorm6nyzat
Kepviseli: Solt6sz J6nos polg6rmester

86. Bekecs Kozseg 0nkorm6nyzata
K6pviseli: dr. BodnSr Laszlo polg6rmester

87. Bodrogkereszt[r Kozseg Onkorm6nyzata
K6pviseli: Rozgonyi lstvAn polg6rmester

88. Bodrogkisfalud Kozs6g 0nkormfrnyzata
K6pviseli: Balogh S6ndor polg6rmester

89, Bodrogolaszi Kozs6g 0nkorm6nyzata
K6pviseli: Kov6cs Jozsef polgSrmester

90, Boldogkri0jfalu Kozseg Onkorm6nyzata
Kepviseli : Orosz Zollln polg6rmester

91. BoldogkcivErralja Kozsegi Onkormanyzat
K6pviseli: Zavodni Ferenc polgiirmester

92. Brlttos Kozseg Onkorm6nyzata
Kepviseli: Vaszily lstvirn polgiirmester

93. Csenyete Kozs6g Onkorm6nyzata
K6pviseli: Kiss lstv6n polg6rmester

94, Csobaj Kozseg Onkorm6nyzata
Kepviseli: lvanics lmre Andr6s polg6rmester

95. Damak Kozseg Onkormirnyzata
K6pviseli: Toth Szabolcs Bal6zs pbffi'

96, Encs V6ros Onkormhnyzata
Kepviseli: Mikola Gergely polg6rmester

97, Erdobenye Kozs6g Onkorm6nyzata
Kepviseli: K5ntor Dezs6 polgSrmester

19

Lakoss6gsz6m: 69 fci

3882 Aba0jk6r, R6koczi u. 26.

Lakossagsz6m: 623 f<j

3815 Aba0jlak, Fci utca 84.

Lakossagsz6m: 93 fci

3BB1 Aba0jszSnto, Beke u, 51,

Lakoss5gsz6m: 2986 fri

3898 Aba(rjvar, Petrifi Sandor 0t 4.
Lakoss6gszbn'.224 fo

3837 Alsogagy, R5k6czi 0t 19.

Lakoss6gsz6m: 89 fo

3836 Baktak6k, R6koczi tt112.
Lakoss6gszam: 830 f6

3903 Bekecs, Honv6d u, 64.

Lakoss6gszbn'.2441 lo

3916 Bodrogkereszt0r, Kossuth u. 85,
Lakoss6gsz6m: 1075 fci

3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u, 65,
Lakoss6gsz6m: 901 fci

3943 Bodrogolaszi, Fo 0t 11,

Lakoss6gsz6m: 913 fd

3884 Boldogkorijfalu, SzabadsSg u, 27.
Lakoss6gszam: 606 fcj

3885 Boldogkriv6ralja, Petrifi u, 28,

Lakoss6gsz6m: 1007 f6

3821 Brittos, Pet6fi u, 14.

Lakoss6gsziim: 183 fo

3837 Cseny6te, R6koczi 0t 14.

Lakoss5gszam: 523 fci

3927 Csobaj, R6koczi u, 2.

Lakoss6gsz6m: 676 fci

3780 Damak, Szabads6g 0t 17.

Lakoss5gszbn'.244 fo

3860 Encs, Petcifi 0t 75,
Lakoss6gsz5m: 6434 f6

3932 Erdribenye, Kossuth utca 31.

Lakoss6gszAm: 1148 f5



98, Faj Kozsegi Onkorm6nyzat
Kepviseli: Toth Attil6ne polg6rmester

99. Fancsal Kozsegi Onkorm6nyzat
Kepviseli: Nyitrai P6ter polg6rmester

100. Felsodobsza Kozseg Onkormanyzat
K6pviseli: Toth L6szlo polg6rmester

101. FelsogagyKozs6gOnkorm6nyzata
Kepviseli: Kotai Alad6r polg6rmester

102, Fels6vad6sz Kozsegi Onkorm6nyzat
Kepviseli: Toth G5bor polg5rmester

103. Fony Kozseg Onkormanyzata
K6pviseli: lvancso J6nos Sandor polg6rmester

104. Forro Kozs6gi Onkorm6nyzat
K6pviseli: Gyorkei J6nos Gy6z6 polg6rmester

105, Fulok6rcs Kozseg Onkorm6nyzata
Kepviseli: Mata lmre polg6rmester

106. Gadna Kozsegi Onkorm6nyzat
K6pviseli: Lakatos Dezsrj polg6rmester

107. GagyapErti Kozseg 0nkorm6nyzata
K6pviseli: Btikk-N6nAsi D6vid polg6rmester

108. Gagybirtor Kozsegi Onkormdrnyzat

Kepviseli: Horv6th Kalmiin polg6rmester

109. Gagyvendegi Kozsegi Onkorm5nyzat
Kepviseli: Nagy Miklos polgSrmester

110, Garadna Kozseg OnkormSnyzata
K6pviseli: Paulo Tiborne polg6rmester

111. Gibert Kozseg 0nkormanyzata
K6pviseli: Solt6sz lstv6n polg6rmester

112. Golop Kozseg Onkormanyzata
Kepviseli:Angelovics Helga polg6rmester

113. GoncruszkaKozsegOnkorm5nyzata
Kepviseli: Ochlslager Zsoltn6 polg6rmester

114. Hejce Kozseg Onkorm6nyzata
K6pviseli: L6vai lstv6n polg6rmester

115. Hejrlkereszt0r Kozseg Onkorm5nyzata
l&pvbe[: Demetern6 Zelen i En i kri pol g Srmester
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3865 Fej, Fo u. 32.

Lakoss5gszdn'. 475 f6

3849 Fancsal, Fci utca 62,

Lakoss6gszAn',347 f5

3847 Fels6dobsza, Kossuth 0t 6.

Lakoss6gszAn:924 f5

3837 Fels6gagy, R5koczi [rt 78.

Lakoss6gsztm:216 fo

3814 Felscivad6sz, Petofi S, 0t 8,

LakossSgsz6m: 562 fd

3893 Fony, Fci u. 3.

Lakoss6gszbn:332f6

3849 Forro, F6 rit 62.

Lakoss6gsz6m: 2683 fo

3864 Fulokercs, Fo u, 93,

Lakoss6gszim: 422fo

3814 Gadna, F6 0t 8.

Lakoss6gszbm 322fd

3837 Gagyap6ti, Kossuth 0t 15.

Lakoss6gsz6m: 31 fo

3817 Gagyb6tor, Fo t6r 8.

Lakoss6gszdn:214 f6

3816 Gagyvend6gi, B6thori 0t 14.

Lakoss6gszim'.2161o

3872 Garadna, Kossuth 0t 111.

Lakoss6gsziim: 369 fd

3854 Gibert, Sz6chenyi u. 10,

Lakoss6gsz6m: 336 fci

3906 Golop, F6 u. 1.

Lakoss5gsz6m: 566 fci

3894 Goncruszka, F6 0t 83/b.

Lakoss6gsz6m: 662 fci

3892 Hejce, F6 ut L
Lakoss6gszbn:216 fo

3597 Hejclkereszttr, Petcifl u, 56,
Lakoss6gszAn: 1044 fo



Kepviseli: Nevekis BarnabSs pQffiLakoss6gsz6m: 36 fci

121, KomloskaKozs6gOnkorm6nyzata 3937 Komloska, Rirkoczi u.27 ,

K6pviseli:HaluskaSzilviapolgsrmester Lakoss6gsz6m:270fo

122. Korlat Kozseg Onkorm6nyzata 38BB Korlat, Kossuth Lajos ut 36.
Kepviseli:TakacsKrisztianpolg6rmester Lakoss6gsz6m:314fo

116. HejoszalontaKozsegOnkorm6nyzata
Kepviseli: Anderko Jozsef polgarmester

117. HernadbUdKozsegOnkormanyzata
Kepviseli: Majoros Belane polg6rmester

'118, Hern6dceceKozsegOnkormanyzata
Kepviseli: Csato lstv6n polg6rmester

1 19. Hern6dkercs Kozs6g 0nkorm6nyzata
Kepviseli: Kozma lstv6n polg6rmester

120. Kereszt6te Kozseg Onkorm6nyzata

123. Krasznokvajda Kozseg Onkorm6nyzata
Kepviseli: Tobis B6la ebameg

124. Kupa Kozsegi Onkorm6nyzat
K6pviseli: Sipos lstv6n polg6rmester

125, Legyesb6nye Kozs6g OnkormSnyzata
K6pviseli: Lengyelne Brjrs Zita polg5rmester

126. Litka Kozseg Onkorm6nyzata
Kepviseli: Kardos Endre polg6rmester

127. M6d Kozseg OnkormSnyzata
Kepviseli: TatSrka Jozsef polg5rmester

128. Mera Kozseg Onkorm6nyzata
K6pviseli: Timar Herbert polg6rmester

129. Mez6zombor Kozs6g OnkormSnyzata
Kepviseli: Rado Bela polgirmester

130. Monok Kozseg Onkorm6nyzata
K6pviseli: Bartfay Emese polg6rmester

131, NagykinizsKozsegOnkorm6nyzata
Kepviseli: J6n6s Bela polg6rmester

132. Novajidr6ny Kozseg Onkormanyzata
Keptsd: Su,ege$e Sala/ Zsusana pbffir

133, Nyesta Kozseg Onkorm6nyzata

21,

3595 Hejriszalonta, R6koczi F. u. 6,

Lakossilgsz5m: 851 fci

3BB5 HernidbUd, R6koczi rit 58.

Lakoss6gszbn'. 129 fo

3887 Hern6dc6ce, Arp5d rit 31.
Lakoss6gszAn 24016

3846 Hern6dk6rcs, Kossuth u, 72.
Lakoss5gszbn:321 fo

3821 Kereszt6te, Fri 0t 1.

3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin ter 3,

Lakoss6gszam: 518 fri

3813 Kupa, R6k6czi 0t 3,

Lakoss5gsz6m: 181 f6

3904 Legyesb6nye, R6koczi u, 74,
Lakoss6gszbn'.1487 fo

3864 Litka, Fri u. 58,

Lakoss6gsztm'.47 lo

3909 Mad, R6k6czi u, 50-52.

Lakoss6gszbm:2154 f6

3871 Mera, Fo 0t 1.

Lakoss6gsz6m: 1691 f6

3931 Mezcizombor, R6koczi u, 26.

Lakoss6gsztm'.2440 fo

3905 Monok, Kossuth u. 2.

Lakoss6gsz6m: 1504 fd

3844 Nagykinizs, Fci 0t 60.
Lakossdgsz6m: 355 f6

3872 Novajidr6ny, Kossuth rit 111.
Lakoss6gsz6m: 1357 frj

3812 Nyesta, R6k6czi 0t4,
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Kepviseli: Lakossilgszbn:42ld

134. Olaszliszka Kozseg Onkorm6nyzata 3933 Olaszliszka, Szent lstv5n [t 5,

K6pviseli: Kerekes Attila polgdrmester Lakoss6gsz5m: 1687 fd

135, P6nyok Kozs6g Onkorm6nyzata 3898 Pirnyok, Fo 0t 35.
Kepviseli: Menyhert Gerg6 polgiirmester Lakoss6gsz6m: 62 fci

136, Pere Kozs6g Onkorm6nyzata 3853 Pere, Riikoczi rit 1,

K6pviseli: Hornyik Bertalan polgSrmester Lakoss6gsz6m: 377 fo

137, Prrigy Kozseg Onkorm6nyzat 3925 Prrigy, Kossuth u, 3.
Kepviseli:CsehelyRich6rdpolgdrmester Lakoss6gsz6m:2526fo

138, R6tka Kozseg Onkorm6nyzata 3908 Riitka, Sz6chenyi ter 1,

K6pviseli:TirkSirndorn6polg6rmester Lakossiigszbn:944f6

139. s6rospatak Varos Onkorm6nyzata 3950 sarospatak, R6koczi 0132.
K6pviseli: Aros J6nos polg6rmester Lakoss6gsz6n'. 12.304 fo

140. Szalaszend Kozs6g Onkormanyzata 3863 Szalaszend, Jokai u, 37.
Kepviseli:dr. Toth lstvtrn polgarmester Lakoss6gsz6m: 1068 fo

141. SzSszfa Kozseg Onkorm6nyzata 3821 Sz6szfa, Fo rit46.
K6pviseli: Kiss Zsolt polg6rmester Lakoss6gsz6m: 119 fci

142. Szegi Kozs6g Onkorm6nyzata 3918 Szegi, Alkotm5ny u.22,
Kepviseli: Trudics Andrea polgtrrmester Lakoss6gsz6m: 302 fo

143. Szegilong Kozseg Onkorm6nyzata 3918 Szegilong, Dozsa u.44.
Kepviseli: TalSrovics L6szlo e[at'rc# Lakossagsz5m: 258 fci

144. Szentistv6nbaksa Kozseg Onkormanyzata 3846 Szentistv6nbaksa, Kossuth u, 72.
K6pviseli: Ronto lstvSn polg6rmester LakossSgszim',275116

145. Szerencs V6ros Onkorm6nyzata 3900 Szerencs, R6koczi 0t 8g,
K6pviseli: Nyiri Tibor polg6rmester Lakoss6gsz5m: 9144 f6

146, Taktab6j Kozseg Onkorm6nyzata 3926 Taktab6j, Kossuth u, 1.

K6pviseli: R6zmrives J6nos polg6rmester Lakoss6gsz6m: 596 f6

147. Taktakenez Kozseg Onkorm6nyzata 3924 Taktaken6z, B6ke u, g.

Kepviseli: Moln6r Tibor polgdrmester LakossSgszbn'. 1255 fo

148. T5llya Kozs6gi Onkorm6nyzat 3907 T6llya, R6koczi u, 34.
Kepviseli: Osika Jozsef polg6rmester Lakoss6gsz6m: 1814 f6

149. Tarcal Kozseg Onkorm6nyzata 3915 Tarcal, Fo u. 61.
Kepviseli: Butta Lirszl6 polg6rmester LakossAgsz6m: 2840 fri

150. Tiszalad6ny Kozsegi OnkormSnyzat 3929 Tiszalad6ny, Kossuth u. 45,
K6pviseli: dr, Liszkai Ferenc polg6rmester Lakoss6gsz5m: 617 fo

151. Tiszatardos Kozs6g Onkorm6nyzata 3928 Tiszatardos, Kossuth u.36.
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K6pviseli: Kiss lstv6n polg6rmester Lakoss6gsz6n,24Bld

152. Tokaj Vdros Onkorm6nyzata 3910 Tokaj, R6k6czi u, 54.
K6pviseli: Posta Gydrgy polg6rmester Lakossiigsz6m: 3869 f6

153, Tolcsva Kozseg Onkorm6nyzata 3934 Tolcsva, Szabads6g ter 16.

Kepviseli: Csoma Ern6 polgirrmester Lakoss6gszhn'.1751 fd

154, V6mos0jfalu Kozseg Onkorm6nyzata 3941 Vdmos0jfalu, Cs6csi Nagy Pel [t 8.
Kepviseli:JadloczkiLajospolg6rmester Lakossdgszim:l32fd

155, Vilm6ny Kozseg Onkormtrnyzata 3891 Vilmany, F6 0t 14g.
Kepviseli: Batyi Bela polg6rmester Lakoss6gsz6n: 1474 fd

156. Vizsoly Kozseg Onkorm5nyzata 3888 Vizsoly, Szent J6nos u, 155,
K6pviseli: dr,PdbMldmbrenbpbameg Lakoss6gszam: 923fci

Jelen m6dosit6sok valamennyi tagteleptil6s kdpviselo-testtilet6nek min6sitett t<ibbs6ggel t<irt6no
elfogad6s6t kovet6en ldpnek hat6lyba.

A K6pviselo-testtilet felhatalmazza apolgdrmestert a m6dositott T6rsulisi Meg6llapodis alfuirdsdra.

A K6pviselo-testiilet utasitja a polg6rmestert, hogy jelen hatirozatot a Tarsul6si Tan6csnak
halad6ktalanul me gktildj e.

Felel6s: polg6rmester

Hatirid6: azonnal

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy az Abarij-Zempl6ni Szilardhullad6k Gazd6lkod6si
Onkormri'nyzati Tarsul6s Tarsul6si meg6llapod6s m6doiit6sAr6l is ddntenitik kell. Itt is vannak
szem6lyi v6ltoz6sok. A november 29-ei tarsul6si til6sen rij tiszts6gvisel6ket vdlasztottak, illetoleg a
tarsul6si meg6llapod6s sz6khely6ben is tortent v6ltoz6s. Az ij szdkhely 3916 Bodrogkereszhir,
0 I 7 2 I 37 hrsz-re v itltozott.

BALOGH SANOOn polgilrmester megjegyzi,hogy a tarsul6si tan6cs elncjke Aros J6nos, Siirospatak
polgrirmestere lett, valamint azegyeb tiszts6gvisel6kben, bizotts6g tagjaiban is tcirt6nt viitozits.

ALEXA ILONA aljegyzb ismerteti fentiekkel kapcsolatbanazalibbihatirozatijavaslatot:

B odr o gki sfalud kazs,i g Onkormanyzata Kdpvis el 5 -t e still etdnek
/20 I 9. (XII. I l.t hatdrozati _i avaslata

Az Abaili-Zempldni Szildrhulladik Gazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds Tdrsuldsi Megdllapodds
m6 do s itds dnak j fvdhagtds a

Bodrogkisfalud Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testiilete megtdrg,talta a ,,Javaslat az Abailj-Zempldni
Szildrhulladdk Gazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds Tdrsuldsi Megdtlapodds mddosftdsdnak" cimii
el1terjesztdst ds a kdvetkez1 hatdrozatot hozza:
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l. Bodrogkisfalud Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testillete a Tarsuldsi Megallapodds m6dositasra
vonatkoz1an, az Abailj-Zempldni Szildrhulladdk Gazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds Tdrsuldsi
Tandcsa dltal hozott 23/2019. (XI. 29.) szdmu TT hatdrozatbanfoglaltak szerint egtetdrt.

Felelris: Polgdrmester
HatdridS: azonnal

2. Bodrogkisfalud Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testillete az Abailj-Zemptdni Szitdrdhultaddk
Gazddlkodasi Onkormdnyzati Tdrsulds mddositdsokkal egysdges szerkezetben foglatt, iljraszdvegezett
Tdrsuldsi Megdllapoddsdt Magyarorszdg helyi 1nkormdnyzatairdl sz6l6 2011. dvi CLXXXX. tdrvdny
88 S O bekezddsdbenfoglaltak alapjdn a hatdrozat melldkletdt kdpez6 tartalommat j6vdhagtja.

Felelcis: Polgdrmester
HatdridS: azonnal

3. Bodrogkisfalud Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testiilete felhatalmazza a polgdrmestert a
m6dositdsokkal egsdges szerkezetbenfoglalt, iljraszovegezett Tdrsuldsi Megdllapodds aldirdsdra.

Felelris: Polgdrmester
Hatdridf: 2020. janudr 31.

BALOGH SANDOR polgiirmester k6ri fentiekkel kapcsolatb an ahozzitsz6l6sokat.

Hozz6sz6l6s nem l6v6n szav azisra teszi fel fenti hatarozati j avaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartflzkodits n6lktl eryhangrian elfogadja a hatirozati
j avaslatot 6s az akibb i hathrozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
86/2019. (X[. 11.) hatfrozata

Az Abarij-Zempl6ni Szikirhullad6k Gazdilkodrlsi Onkormfnyzati Trirsulds TfrsuLisi
MegdllapodSs m6dositdsrinak j 6vf hagyisa

Bodrogkisfalud Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete megt6rgyalta a ,,Javaslat az Abarij-Zempldni
Szilarhullad6k Gazd6lkod6si Onkormtnyzati T6rsulils Tiirsulilsi Meg6llapod6s m6dosit6siinak" cfmri
e I oterj e szt6 st 6 s a kO vetkezS hatir ozatot hozza:

1. Bodrogkisfalud Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete a TSrsul6si Megrillapod6s m6dosit6sra
vonatkoz6an, az Abaij-Zempl6ni Szil6rhulladdk Gazd6lkod6si Onkormdnyzati T6rsukls Trirsuliisi
Tan6csa 6ltal hozott 2312019. (XL 29.) szdmiTT hatitrozatban foglaltak szerint egyet6rt.

Felel6s: polg6rmester
Hatirid6: azorl;tal

2. Bodrogkisfalud Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testi.ilete az Abairj-Zempl6ni Szilardhulladdk
Gazd6lkod6si Onkorminyzati T6rsul6s m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetben foglalt, rijraszdvegezett
Trirsulrisi Meg6llapod6s6t Magyarorszdg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 20Il.6vi CLXXXIX. tdrveny
88. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjan ahatirozat mell6klet6t kepezo tartalommal j6v6hagyja.
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3. Bodrogkisfalud 0nkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilete felhatalmazza a polg6rmestert
m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetben foglalt, ujraszdvegezett T6rsul6si Meg6llapod6s al6ir6s6ra.

Felel6s:
Hat6rid6:

Felel6s:
Hat6rid6:

2. napirend

polg6rmester
azonnal

polg6rmester
2020.janu6r 31.

ALEXA ILONA aljegyzb ismerteti azon nyolcadik osztiilyos 6s kdzdpiskol6s tanul6k piiyizatfut, akik
benyfijtottak azt az EFOP-ban kiirtak szerint. A 20 fonek m6g kar6csony el6tt kifizetik a hriszezer
forintot.
Ismerteti az ezzel kapcsolatos hatarozati javaslatot, mely az altrbbi,6s kdri a k6pviselokhozzdszolilsifi.

B odro gki sfalud koz s d g Onkormdnyzat a Kdpvi s e l1-te s ti)l e tdnek
/2019. (XILI l.t hatdrozati javaslata

O s zt 6 ndfj p dly dz at e I b ir dl ds dr 6l

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testi)lete megdllapitja, hogt a 64/2019. (X1.25.)
hatdrozatdval oz EFOP 3.9.2-16-2017-00037 ,,Humdn kapacitdsok fejlesztdse tdrsdgi szemldletben
kedvezmdnyezett tdrsdgek"elnevezdsfr pdlydzat keretdben a telepilldsen dtd nappali tagozatos
tanulmdnyoknt folytatd ds mds dsztdndijban nem rdszesillf kdzdpiskolds ds 8. osztdlyos tqnul1k
szdmdra kifrt osztondij pdlydzat felhivdsdra a pdlydzati hatdrid1 lejdrtdig 20 pdlydzat drkezett,
hatdriddn till benyiljtott pdlydzat nem volt.

A KdpviselS-testillet mind a 20 pdlydzatot drvdnyesnek ,!s tdmogathatdnak nyilvdnitja ds a pdlydzotot
benyujt1 gtermekeket 20.000.-Ft 1sztond{j tdmogatdsban rdszeslti a hatdrozat melldkletdt kdpezri
ndvsor szerint.

Utasitja a KdpviselS-testillet a polgdrmestert, hog,, az osztondijak kifizetdsdrdl az Onkormdnyzat
hdzipdnztdrdb 61 2 0 I 9. de c emb er 2 0. napj di g gondo skodj on.

Hatdridri: 2019. december 20.

Fel e l ci s : pol gdrme ster
A melldklet jelen jegyzdkonyv mellikletdt kdpezi.

Hozzdszoltrs nem l6v6n BALOGH SANDOR polg6rmester szavazdsra teszi fel az6sztdndijp6lydzatok
elbir6l6srir6l sz6 16 hatir ozati j avaslatot.

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartfizkodits n6tkiil egyhangrilag elfogadja a hatr{rozati
j avaslatot 6s az al6bb i hat{rozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
87 12019. (Xl.ll.l hatirozata

Osztdn dij p diy iruat elbir6l6sdr6l
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Bodrogkisfalud kcizs6g Onkormiinyzatinak Kdpviselo-testtilete megiillapitja, hogy az 64/2019.
(XI.25.) hatirozatixal az EFOP 3.9.2-16-2017-00037 ,,Humdn tapaciiasok fejleszt6se t6rs6gi
szeml6letben kedvezmdnyezett t6rs6gek"elnevezdsti pilyiuat keretdben a telepiildsen 6lo nuppuli
tagozatos tanulm6nyokat folytat6 6s miis <iszt<indijban nem r6szestilo kriz6piskol6s 6s 8. osztilyos
tanul6k szimira kifrt dsztdndij pSlydzat felhivrls6ra a pdlyhzati hatrlrido lejrffiig 20 palyiaat 1rkezetl,
hat6rid6n tril benyrijtottpiiyiaat nem volt.

A K6pviselS-testtilet mind a 20 piiydzatot 6rv6nyesnek 6s t6mogathat6nak nyilv anitja es a pilyizatot
benyujt6 gyermekeket 20.000.-Ft <isztcindij timogat6sban r6szesiti a hatiiozat mell6klet6t kepezo
n6vsor szerint.

Utasitja a Kdpviselo-testiilet a polgiirmestert, hogy az <isztdndijak kifizet6s6rol az Onkorm1nyzat
hdzip enztitr ab 61 20 | 9. de c ember 20 . napj ai g gondo sko dj on.

Hatriridd: 2019. december 20.

Felel6s : polgiirmester

A mell6klet jelen jegyzokcinyv mell6klet6t k6pezi

Bej elent6sek, j avaslatok

BALOGH SANDOR polgrirmester ingatlancser6t javasol, mely szerint a petofi it 67. sz6m alatti
Godzs6k Nellivel kdztis tulajdonban l6vo ingatl an az <inkormiinyzat tulajdon6ba keriilne, cser6be a
Bem riton a ,,Bakakdz" mellett l6vo ingatlanok 6s a Bem rit ritkdnt haszniit nyomvonala kciz<itt l6vo
megoszt6st kdvet6en 6n6ll6 helyrajzi sz6mmal elliitott ingatlanok6rt. Az 6nkorm6nyzat j6l jirna a
cserdvel, egy nagyobb terilletet kap. Az ingatlanon van kft, a mrisik fel6n jelenleg is fotylt a
mezogazdasrigi startmunkapro gram.

CSICSEK DEZS6 kepviselo es GALLOVICSNE KECSKES BEATA alpolg6rmester egyet6rtenek
a cser6vel, fgy legal6bb a Petofi riti ingatlan teljes eg6sz eben az cinkorm6nyzat tulajdonriban-keriil.

BALOGH SANUOR polgiirmester elmondja, hogy egy r6szdt szeretn6k beiiltetni gyiim<ilcsf6val a
m6sik r6,szen pedig ki tudnak alakitani egy kertdszeti fugazatot, ami tud mrik<idni.-Ua meglesz a
testtileti dcint6s, felveszi a kapcsolatot Godzsiik Nellivel, hogy mielobb jogilag lerendezzek a cser6t.

ILLES .IANOS kiilsos alpolg6rmester k6rdezi, hogy minden kcilts6g a Godzs6k Nelli6 lesz-e.

BALOGH sANDoR polgiirmester szerint mindenki a sajrit kolts6g6t 5llja.

Elmondja, hogy voltak Csicsek Dezs6 kdpviselo rirral a munkatigyi hivatalban. Forrriskiegdszftdst
k6rtek, hivatalosan 2 milli6 forintra lenn6nek jogosultak, de mdg S miitiO forint dsszegre lenne sziiks6g
es szeretn6k megvrisiirolni a Klapka 6s Kisfaludi rit sarkdn az rin. Mille fele ingatlant, aminek
hasznositds 6ra mdr felmertilt a p6ks6g megval6sitris6nak lehetos6ge.

CSICSEK DEZS6 k6pviselo elmondja, hogy egyedi programban megpr6briljak bevonni, melyet
alapprogramhoz kapcsol6dva lehet k6rni. Eloszdr meg kell szerezni a telrtiletet, valamint tervet kell
k6sziteni, hogy ha j<in a piiyinati lehetos6g az rendelkez6sre 6lljon, mivel, mind a tervezbi mind a
kivitelezoi kapacitrls terdn hi6ny van.

ALEXA ILONA aljegyzl ismerteti azingatlancserdvel kapcsolatos al6bbi hatirozatijavaslatot.
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B o dr o gkisfalud koz s d g Onkormdnyzata Kdpvi s e I d-t e stiilet dnek
/2019. (XII.l l.) hatdrozati javaslata

Ingatlancs erdhez elvi hozzdj drulds

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisetci-testt)lete megismerte a szdbeli elSterjesztdst,
miszerint a Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzata ds Godzsdk Netti Bodrogkisfatud, Petdfi tit 50.
szdm alatti lakos kAzds tulajdondban ldvd Bodrogkisfatud Pet1fi itt 67. szdm alatti 504. helyrajzi
szdmon ldvd ingatlant drinti az aldbbiok szerint:

Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzata elvi hozzdjdruldsdt adja, hogt a fenti ingatlan feletti teljes
tulajdonjog megszerzdsddrt csereingatlankdnt a Bodrogkisfotud k)zsdg Onkormdiyzata tulajdondban
ldvd Bem ilton a ,,Baknkoz" mellett ldvd ingatlanok ds a Bem ilt iltkent haszndlt nyomvonala kbzdtt
ldv6 megosztdst kdvetden ondllf helyrajzi szdmmal elldtott ingatlanoknt biztositja.

A hatdrozatban foglalt ingatlan cserdvel megnd az onkormdnyzat miivelds ald bevonhat1 tert)letdnek
nagtsdga.

A Kdpviselflesttilet felhatalmazza tisztsdgviselfiket az ingatlancserdvel kapcsolatos egteztetdsek
lefolytatdsdra.

Hatdridf: folyamatos
Felel6s: tisztsdgvisel5k

Tdbb hozziisz6l6s nem l6v6n BALOGH SANOOR polg6rmester k6ri a fenti hatirozati javaslat
elfogad6sdt.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartilzkodits n6lkiil egyhangrlan elfogadja a hathrozati
j avaslatot 6s az al6bb i hatirozatot hozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormin yzata K6pviseld-testiilet6nek
88/2019. (X[. 11.) hatirozata

In gatlancs er 6hez elv i hozziji ruL{ s

Bodrogkisfalud k<izs6g Onkorm6nyz.atdnak K6pviselo-testiilete megismerte a sz6beli eloterjesztdst,
miszerint a Bodrogkisfalud kozs6g Onkormrinyzata 6s Godzs6k Nelli Bodrogkisfalud, Petofi ft 50.
szitm alatti lakos k<izds tulajdon6ban l6vo Bodrogkisfalud Petofi it 67. szim alatti 504. helyrajzi
sz6mon l6v6 ingatlant 6rinti az alihbiak szerint:

Bodrogkisfalud k<izs6g Onkormrlnyzata elvi hozzi$irulas6t adja, hogy a fenti ingatlan feletti teljes
tulajdonjog megszerz6s66rt csereingatlank6nt a Bodrogkisfalud kdzsdg $nkormanyzata tulajdon6ban
l6vo Bem riton a ,,Bakak6z" mellett 16vo ingatlanok 6s a Bem ft ftk6nt haszn6lt ,yo1nrorrul a k1zott
ldv6 megoszt6st kdvetoen <in6ll6 helyrajzi sz6mmal ell6tott ingatlanokat biztositja.

Ahatirozatban foglalt ingatlan cserdvel megno az dnkormdnyzat mtivel6s alii bevonhat6 tertilet6nek
nagysriga.

A Kdpviselo-testiilet felhatalmazza tisztslgvisel6ket az ingatlartcser6vel kapcsolatos egyeztet6sek
lefolytat6sara.

Hatrlrid6: folyamatos
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Felelds: tiszts6gviselok

BALOGH SANDOR polg6rmester ti$lkoztatja a k6pviseloket, hogy az ij hivatal kialakit6s6nak
terveit es a megval6sit6s6hoz sztiksdges kdrelmtiket megktildtdk a Beltigyminiszt6riumba Pog6cs6s
6llamtitkrir rirnak.

Az alaprajzot a kdpviselfik megtekinlik.

BALOGH SANOOn polg6rmester felveti - melyrol m6r kor6bban is sz6 esett - elhunyt dr. G6sp6r
Huba volt h6ziorvos eml6kt6bl6j5nak elhelyezds6t. Meg kell hat6rozni annak a hely6t, amit 2020.
marcius 7-6n, az elhunyt sztletdsnapj6n helyezndnek el.

A Kdpviselfik meg fogjtik tekinteni a helyszfnt, hogy elddnthessik hova keriiljdn a tdbla az orvosi
rendel6ndl.

BALOGH SANUOn polg6rmester elmondj a, az eszkozbeszerzesi palyazatuk pozitiv elbir6l6st kapott
t6bb mint 14 milli6 forint cisszegben. A kdzmunkaprogramba beletenn6k az urnafal megval6sitirsttt,
mint 6rtdkteremto munkiit. Beszdlt egy v6llalkozoval, akivel szerz6d6st kdtndnek, 6s aki biztositan6 a
szak6rtelmet, a kdzfoglalkoztatottak a seg6d munk6t, valamint biztositan6k a program keret6ben az
anyagkdltseget. Amikor olyan lesz az iddj6r6s, az un. gledics kerit6st a temeton6l elkezdendk
kitakaritani, valamint a gr6fi sir kdrny6k6t rendbetenni. Az urnafallal nem menndnek ki a kerit6sig
semmif6lek6pen.

CSICSEK DEZS6 k6pviselo: meg kell nezni a t6rkdpen pontosan hol van a kerites hatdra, nehogy
belek6ssrin a k6sobbiekben a szomsz6d.

BALOGH SANOOR polg6rmester szerint aregi urnafal hrits6 r6sz6t is be kellene vonni valamifele
vizhatlan arryaggal, amit szint6n meg tudn6nak val6sitani a krizmunkaprogram keret6ben, rigy mint a
kdt buszmeg6ll6t. Benne hagyn6k a programban frinyir6t is, mert annak m6s a teljesitmdnye, mint az
eszkdzp6lydzatban elnyertt6. Gondolkodniuk kell azon is, hogy valamifele fedett g6ptarol6t
kialakitsanak.

ffpfs FERDINAND k6pvisel6 kdzli, hogy a komp melletti forr6st megcsin6ln6 Tyukodi S6ndor,
csak anyagot kellene neki hozzit biztositani.

BALOGH SANUOn polg6rmester elmondja, hogy ez iigyben egyeztetni kell a tulajdonossal, a
Dereszla Kft-vel.

ILLES JANOS ktilsos alpolg6rmester felhatalmazfust k6r arra a testtlettol, hogy t6rgyalhasson a
Kossuth ft eleji rendezetlen ingatlan - melyet az I-Controll Kft. vett bdrbe - tulajdonos6val, annak
rendbetdtel616l.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza lll6s Jrinos kiils6s alpolgirmestert a Kossuth it 6t6 hrsz-ri
ingatlan tulajdonosrival tiirt6n6 tirgyal{rsra, annak rendbet6tel iigy6ben.

ALEXA ILONA aljegyz6 ismerteti a Bodrogkisfalud6rt Kdzhasznri Egyesiilet elnoke 5ltal beadott
k6relm6t, mely szerint hivatkozva az elozo kdpviselotesttilet 6ltal 2019-ben hozott, az egyesi.ilet
t6mogatiis6val kapcsolatos hatiirozatfra, azzal a k6r6ssel fordulnak az onkormdnyzathoz, hogy az
elmrilt 6vekben vdgzett k0z<iss6gi tevekenys6gtik alapj6n 2020 elej6n megrendez6sre keriil6 ket
programjuk sikeres megval6sit6s6t t6mogatni sziveskedjenek. 2020.janutir 25-en rijra Bodrogkisfalud
lesz a hitzigazdi$a a Hattyti Kupa elnevezdsti, n6gy teleptil6s csapatainak r6szvdtel6vel zajlo,4 sportdg
k6pviseloit felvonultat6 sportrendezv6nynek, amelyen a 4 telepi.ildsr6l <isszesen kb. 100-120 fo fog
r6szt venni. A program megrendez6sdhez 100.000.-Ft titmogatdst k6rnek, valamint a tornatermet, mint
helyszint. 2020. februarj6ban harmadik alkalommal fogj6k megrendezni a Kisfaludi Malacs6gok
elnevezdsti gasztron6miai programjukat, amely a teleptil6s valamennyi lak6ja, illetve egydb vend6gek
szdmira is l6togathat6 lesz, az el6zo 6vek l6tszama alapjfun kb. 100 f6 r6szv6tel6vel. Ennek a
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megrendez6s6hez 50.000.-Ft t6mogat6st k6rnek az dnkorminyzattol, valamint a Ki6llit6 Eptiletet, mint
helyszint.

KEPES FERDINAND k6pviselo meglegyzi, hogy a Hattyri kupa a teleptil6seken 6lo emberek hozza
cissze ds m6r kialakultak a sport6gak is, pingpong, ulti, sakk 6s darts versenyeket bonyolitanak le.

ILLES "IANOS kiilsos polg6rmester k6rdezi, hogyan tdrt6nt eddig az egyesiilet t6mogat6sra, van-e
egy kialakult fix dsszeg 6s m6g ezen kiviil k6rik ezt a titmogatitst, vagy minden rendezv6nyre ktilon-
kiil<in.

BALOGH SANOOn polg6rmester elmondja, hogy az elmrilt 6vben havonta dtvenezer forintot kapott
az egyesiilet, ami ez 6vben l0;gy viitozott, hogy osszesen 3OO ezer forint t6mogat6st kaptak, valamint
arr6l ddntdttek, ha a teleptl6s lakoss6g6t 6rint6 kultur6lis rendezv6nyt szervez az egyesiilet, a
k6pvisel6-testtilet kiil<in k6relemre tov6bbi t6mogat6s megit6ldsdrol ddnthet.

KEPES FERDINAND k6pviselo elmondj a, azdrt dcint<itt annak idej6n a havi otvenezer forintos
egyesiileti t6mogat6sr6l a testtilet, mert volt egy 6ves program, aminek a megrendezdsdhez kapt6k ezt
az dsszeget. Viszont ezek a rendezv6nyek mar nincsenek meg. Ez 6vben volt ndgy h6nap, amikor nem
volt semmi rendezv6ny, elmaradt a forgatag, a szilveszteri b5l is.

ILLES JANOS ktilsos alpolg6rmester rigy ldtja j6nak, ha minden 6vben a koltsegvet6s targyal6s6n6l
ddntenek az dves trimogat6sr6l.

BALOGH SANDOR polg6rmester megjegyzi, nyilvin van saj6t forriisa is az egyestiletnek a
rendezv6nyekre, nem csak az onkorm6nyzattitmogat6s6b6l szeretndk azt megval6sitani.

Kdri a kdpviseloket ddntsenek a k6relemben.

ILLES JANOS ktilsos alpolg6rmester kdrdezi, el kell-e sziimolnia a kapott penzzelaz egyestiletnek?

BALOGH SANOOn polgrirmester elmondja, hogy tilekoztatta az egyestilet elncike ez 6vben is a
testiiletet az elozo 6vben kapott t6mogat6s felhaszn6l6s6r6l.

GALLOVICSNE KECSKES BEATA alpolg6rmester szerint j6 lenne, ha l6thatn6k mi lesz az
egyesiilet dves terve.

ILLES JANOS ktils6s alpolg6rmester szerint, ha nem is vesz rdszt arendezv6nyen csak kb. 60 ember
es azt felszorozzitk ezerhatszdz forintj6val, akkor is m6r az sziuezer forint. 6 javasolja az egyesi.iletnek
a Hattyf kupa rendezvdnyere a szdzezer forint t6mogat6s megit6l6s6t.

BALOGH SANDOR polg6rmester egyet6rt az elotte sz6l6val, viszont a Malacsiigok rendezvdny
esetdben bev6tele is van az egyestiletnek, ott 6rtdkesit6s folyik.

GALLOVICSNE KECSKES BEATA alpolg6rmester megism6tli, hogy j6 lenne majd l6tni az 6ves
programot is, valamint pl. hogy a Hattyri kupa eseteben mibol tev6dik cissze a szizezer forint.

KEPES FERDINAND k6pviselo megjegyzi, hogy a kupiira tudom6sa szerint az dnkorminyzat
konyhrij6n fogi6k megfozni az ebldet, a tornatermet pedig rendelkez6sre bocs6jtjak. Kdltsdgkdnt mertil
fel a serleg, az oklevelek.

ILLES .IANOS ki.ils6s alpolg6rmester szerint, mivel sok embert megmozgat a kupa, azt
mindenk6ppen t6mogass6k a k6rt <isszeggel.

GALLOVICSNE KECSKES BEATA alpolgdrmester elmondja, hogy az elmrilt rendezv6nyeket 6s
meg a h6traldvoket is az <inkorm6nyzat az egyestilettel kdzrisen szewezi. fgy lesz ez a hattyri kupa
eset6ben is? Egyet6rt azzal, hogy erre arendezvdnyre kapj6k meg a szdzezer forintot.

KEPES FERDINAND kdpvisel6: mindenkdppen egyiitt kell szerveznitik az onkorm inyzattal.
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rfpEs rrnnnAND k6pviselo: mindenkdppen egyiitt kell szervezniiik az <jnkorm [nvzattal.
A K6pviselo-testtilet rigy foglal 6ll6st a kdrelemb

ALEXA ILONA aljegyzo fenti 6lkisfoglaliisnak megfeleloen ismertet i az egyesiilet k6relm6ben
szi.iletendd hatin ozatij avaslatot :

Bodrogkisfalud kozsd g onkormdnyzata Kdpvis eldte stille ttlnek
/z0tg. 6rr.1r.) h0

B o dr o gki sfal u d d r t Ko z has z rui E g,, e s ti I e t t dm o gat d s a

viselS-testillete megismerte ds megvitatta q
kdrelmdt, melyben az egtesiilet dltal 2020. elsd

ludi Malacsdgok rendezvdnyek megvar6sitdshoz kdr

iztosftja a megrendezdshez sztil<s6ges
azaz Szdzezer forint tdmogatdst nyiljt.
mivel abbdl az egtesilletnek bevdtele

a jelen hatdrozatban megdllapltott tdmogatdst a
be ds a rendezvdnyt megekizden gondosiodjon a

Felkdri a Kdpvisel1-testt)let a Bodrogkisfaruddrt Kdzhasznti Eg,testiret Ernc)kdt, hog1,, a pdnzbeli
tdmogatds felhaszndlasdrdl a rendezvdnyt iavetden tdjdkoztassa a Kdpvisel7-testiiletet.

Hatdridci: azonnal ds folyamatos

FeIeI6s: tisztsdgvisekik, egyesi)let elnoke

Tobb hozz6sz6lis nem l6ven miutiin a k6pviselok egyetdrtenek a hatirozatijavaslatban foglaltakkal,BALOGH sANnon polg6rmester kdri a ienti harirr;;ai javaslat elfogad6srit.

A K6pviseld-testiilet jelent6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igenszavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkod [s n6lkiil egyhangrian elfogadja a hat1rozatijavaslatot 6s az aLibb i hatirozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek

Bodrogkisfalud6rt Kiizhasznri Egyesilet trimogatrisa

pviselo-testi.ilete megismerte 6s megvitatta a
i k6relm6t, melyben az egyesiilet 6ltal ZOZO. .l.o
faludi Malacsiigok rendezv6nyek megval6sitiishoz
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A K6pviselo-testiilet mindkdt rendezvdny tekintet6ben biztositja a megrend ez1shez sziiks6ges
helyis6geket 6s a H{tyri kupa megrendez6s6hez 100.000 Ft, azaz-SzdzezerTorint t6mogat6st nytjt.
Nem nyrijt p6nzbeli t6mogat6st a Kisfaludi Malacs6gokra, mivel abb6l az egyestiletnek bevitele
szdrmazik.

Utasida a K6pviselo-testUlet a tiszts6gvisel6ket, hogy a jelen hat6rozatbanmegrillapitott t6mogat6st a
2020. dvi kciltsdgvet6s tervezdse sor6n vegye figyelernbe 6s a rendezv6nyt ..g.tOrOLn gondosk-odjon a
t6mogatiis 6tutal6s6r6l az egyesi.ilet fel6.

Felkdri a K6pviselS-testi.ilet a Bodrogkisfaluddrt K<izhasznri Egyesi.ilet Eln6k6t, hogy a pdnzbeli
tiimogat6s felhaszn6l6s6r6l a rendezv6nyt k<ivet6en t6j6koztassa a K6pvisel6-testiiletet.

Hat:irid6 : azonnal 6s folyamatos

Felel6s: tisztsdgviselok, egyesiilet elndke

ILLES .IANOS kiilsos alpolg6rmester felveti a jdvo 6vi 800 dves telepiil6s programjainak szervez6sdt,
melyben segits6get tud nyrijtani, elmondja ritleteit.

A Kdpvisel6k is elmondjrik javaslataikat a szervez6st illet6en, de ezzel kapcsolatban majd kiil6n
fognak letilni es tiirgyalni a kiilsos szervezokbevoniisiival.

BALOGH SANlon polgrirmester kdri, akinek van bejelentdse, javasl ata aztegye meg.

Tdbb bejelent6s, javaslat nem ldv6n a polgrirmester elrendeli a z6rt iildst.

Kmf.

Szab6 Judit jegyzo t6volldtdben
es megbizitsrib6l:

polg6rmester

h'|lrSan: h,^d"r-
Szikszai Andrea

j egyzokonyv-hitelesito
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Alapit6 okirat

Az {llamhdztartdsr6r sz6r6 zo'.6vi,!x!v_. ttirv6ny B/A. g-a arapjdn a Nyugdiiashdz 6sKonyha Bodrogkisfalud alapit6 okiratiit a ktivetkezOt,r""ir,t adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megneve z6se, sz6khelye, telephelye

A kolts6gvet6si szerv
1.1.1. megnevez6se: Nyugdijash6z 6s Konyha Bodrogkisfalud

A krilts6gvet6si szerv
7.2.7. sz1khelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth [t 40.

alapitds6val6s

2'L. A krilts6gvet6si szerv arapitdsinak d6tuma: 2020. januar 1..

2. Aktilts6gvet6si szerv
megsziin6s6vel risszefiigg6 rendelkez6sek

1.1.

1.2.

3. A kiilts6ryet6si szerv ir6nyit6sa, feltiryelete

3.1. A kcilts6gvet6si szervir itnyit6 szerv6nek
3'1'1' megnevez6se: Bodrogkisfalud kcizs69 Onkorm6nyzatanak K6pvisel6testiilete
3.1.2. sz6khelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

4. kiilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge



4.2.

4.4

4'3' A k<ilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge: Elletja af6z6konyh6n keresztiil Bodrogkisfalud 6sszegilong kozs6g sz6m6ra az 6vodai, szegilong szamara a brilcs6dei int6zm6nyigyermek6tkeztet6si feladatokat.

Bodrogkisfalud ktizs6g sz6m6ra a szoci6lis 6tkeztet6si, vend6g6tkeztet6si feladatokat.
A Nyugdijashdz miiktid_6se kapcs6n elldtja a nyugdijashdzban l6v6 b6rlakdsok kezel6s6vel,az 6piiletfenntartdssal kap-csolatos feladatokat valamint az ott lak6k 6tkeztet6s6tbiztosftja' Szegilong kcils6g onkormanyzata szSmara ellStisi szerz6d6s keret6ben ellatja any6ri gyermek6tkeztet6si, szoci6lis jellegii 6tkeztet6si 6s vend696tkeztet6si feladatokat.

4'5' A kdlts6gvet6si szerv illet6kess6ge, miikrid6si tertilete: Bodrogkisfalud 6s feladat-ell6t,si
szerzS dls ritj 6n szegil o ng kcizs 6gek krizigazgat6si tertilete

5. A ktilts6ryet6si szerv szervezete 6s mfiktid6se

5'1' A kdlts6gvet6si szerv vezet6j6nek megbizSsi rendje: Az int6zm6ny vezetbje akozalkalmazottak jog6il6 ;16r sz6l6 tee2. zvi xxxrr. 
-,6*env 

,r;;;;';;;.t6 beoszt6sfkozalkalmazott, akit nyilv6nos pirlyazati eljSr6st kovet6,en Bodrogkisfalud krizs6gonkorm6nyzatanak K6pvisel6testtilete. nevez ki 5 6vig terjed6 hatarozott id6tartamra. Azint6zm6ny vezetlie fdldtt az egy6b munkiltat6i jogokat Bodrogkisfalud krizs6gPolgdrmestere gyakorolja.

5.2. A kolts6

A kcilts6gvet6si szerv f6tev6kenys6s6nek 6ll amhizrarri ci cq ttz 4 otry tti h^-^-^r 4 ^^
szakAgazatszdma szaklgazat m e gn eve z 6s e

Egyeb vend6el6tas --------_

-

7 562900

, , A kcjltsdgvet6si szerv alaptev6kenys6g6nek korminvzari firntzri,i coo.i
kormfnyzati
funkci6szdm

1 04123r
2 041,233

3 081071

4 096015

5
104035

6 1,04037

7 105010

B 106020

9 70705L

.2. A kOltsegvet6si szervn6l alkalm tzisban 5ll6 szprn6l

fo glalkoztatdsi j ogvi szony

1
kozalkalmazotti jogviszony

2 munkaviszony

3 megbizSsi jogviszony



6. ZA16 rendelkez6s

felen alapit6 okiratot z0zo.janu6r 1. napj6t6l kell alkalmazni.

Kelt: Bodrogkisfalud, id6b1ly egzd szerint.

P.H.

Balogh S6ndor
polgdrmester

3



87/2019. (X[.11.) hatSrozat mell6klete:

Osztiindij timogatisban r6szesil6k n6vsora :

1. Hegedtis Lili Jdzmin Bodrogkisfalud, pet6fi rit 5.

2' szirk6 Gyorgy Bodrogkisfalud, Kisfaludi f,t26.

3. Balogh Anna zstzsanna Bodrogkisfalud, D6zsa f,t2l.
4. Fil6 vikt6ria Bodrogkisfalud, Jozsef A. frt2g.

5. Markovics Erik Bodrogkisfalud, Kossuthrit22lc.

6. Bod6 Bendegfiz Bodrogkisfalud, Kossuth ft g9.

T.Lakatos H6di Bodrogkisfalud, Kili6n ifi 14.

8. Fincziczki P6ter Bodrogkisfalud, Hunyadi rit 3/B.

9. orm6nyi Esaer Lili Bodrogkisfalud, Klapka it 52.

10. Nyesti Luca Napsug6r Bodrogkisfalud, R6k6czi rit 3.

11. orm6nyi Martin Bodrogkisfalud, Krapka ut 52.

12. Takdcs Bence Bodrogkisfalud, Klapka it 37 .

13. spis6k D6vid Bodrogkisfalud, Kossuth it7r.
14. Moln6r Szabolcs Bodrogkisfalud, Kossuth ,t29.
15. Bodn6r Dominik Bodrogkisfalud, D6zsa it23.

16. Zempleni Zsanett Bodrogkisfalud, Klapka rit 3.

17. FlrabinarnezAndrea Bodrogkisfalud, Kisfaludi it 25.

18. Ny6r6di zsuzsanna Bodrogkisfalud, R6k6czi it rz.

19. P6tor Vikt6ria

20. Bodn6r Dorina

Bodrogkisfalud, T6ncsics telep 5/8.

Bodrogkisfalud, D6zsa it 23.
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K6sztilt a bodrogkisfaludi 0nkorm6nyzatiK6pvisel6-testtlet 21lg.december l l-en
I 7.00 6rakor megtar-tott til6s6n r6sztvevokrol.

Balogh 56ndor polg6rmester

Gallovicsn6 Kecsk6s BeSta alpolg6rmester

Csicsek Dezs6 k6pviselo

K6pes Ferdin6nd kepviselo

Szikszai Andrea kepviselc!

Ta n6cskoz6si joggal megh ivottak:

Ill6sJ:inos ktilsosalpolg6rmester

Alexa llona aljegyziS

Zelenilk 56ndor Bodrogkisfaludert K.E" elnoke

abL gej,t,

5"(-Yt . h-",c*.



Bod rogkisfalud Kiizs6g polgrl rmestere
3917 Bodrogkisfalud Kossuth [t 65.
Web: bodrogkisfalud.hu
E-rnai I : bodrogki sfalud@bokihiva.t-on line.hu
Tel./Fax.: 471396-056

MEGHiV6

Tisztelettel meghivom 2019 a Bodrogkisfaludi
rit 65.) tartand6Kiiziis On ko rm rinyr"ii-HiruG'if,If (Bodrogkisfalud, Kossuth

kepvisel6-testiileti iil6sre.

l ' Polg6rmester trij6koztat6ja az elmult kepviselci-testtileti ril6s 6ta tcirtdnt esem6nyekrol
El6ad6: Balogh S6ndor polg6rmester

2. Kolts6gvetdsi szerv alapitilsakonyha miikddtet6se miatt
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

3 . Tan ulm6nyi osztcind {jpitly lzatok elbir6l6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

4. Borsodviz Zrt. G<irdiilo Fejlesa6si Terv6nek elfogadrisa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

5. Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

Z6rtiil6snapirendie:

1' T6jdkoaat6 a polg6rmesteri hat6skorben l6v6 ell6t6sok meg iillapit1s1rol
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

Bodrogkisfalud. 2019. december 5.


