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Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzs6g 0nkormanyzataKdpvisel6,testiilet6nek 2O2O.jfnius 24-dn 15.00
6rakor megtartott rendkfviili nyilt iil6s6n.

A kdpvisel6-testiileti iil6s helye: Bodrogkeresztfri K0zds Onkormanyzati Hivatal Bodrogkisfaludi
Kirendelts6ge Bodrogkisfalud, Kossuth tt 65.

JELEN VAI\NAK: Balogh S6ndor polg6rmester,
Gallovicsnd Kecsk6s Be6ta alpolg6rmester,
Csicsek Dezs6 k6pvisel6,
K6pes Ferdinand k6pvisel6,
Szikszai Andrea k6pvisel6.

TANACSKoZAsI JoGGAL MEGHivoTT:
Ill6s Janos kiils6s alpolgiirmester,
Alexa Ilona aljegyz6.

BALOGH SANDOR polgrlrmester kdszdnti a megielenteket. Meg6llapitja, hogy az 5 fos K6pvisel6-
testtiletb6l 5 fo van jelen, igy a rendkiviili nyilt til6s hatfurczatkdpes, azt megnyitja. Elmorrdja, a
rendkiv0li iil6s dsszehiv6sara els6sorban az SZMSZ m6dosit6sa miatt kell, hogy sor keriiljdn.
Jegyz6kdnyv hitelesft6nek Sziks zai Andrea kdpvisel6t j elOli ki.

A polgrirmester javasolja, hogy a K6pvisel6-testtilet a napirendeket a meghiv6nak megfelel6en
targyalja meg, valamint k6rdezi, van-e m6s javaslat a napirendeket illet6en:

l. Szervezeti 6s Miikdd6si Szab6lyzat m6dosit6sa
EI6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

2. Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

A K6pvisel6-testtilet tagiai egyet6rtenek az elhangzottakkal, igy u 5 f6 jelenl6v6 k6pvisel6b6l a
szavaz{sban r6sztvev6 5 fti k6pvisel6-testtileti tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat, vaLlamint
tart6zkod6s n6lktil, egyhangrilag az alilbbi napirendeket targyalja meg:

I . Szervezeti 6s Miik0d6si Szab illyzat m6dosit6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

2. Bejelent6sek, j avaslatok, aktualitasok

BALOGH SANOOn polgdrmester napirend el6tt t6j6ko ztatjaa k6pviseloket a v6szh elyzet ide.je alatt
tdrtdnt fontosabb esemdnyekr6l, az fj polgSrmesteri hivatal fehijit6sanak megkezd6sd'rr5l, a
startmunkaprogramban megdrkezett g6pekrol, a j6ts:l6t6r kialakit6s6r6l, a temeto elotti p,rarkol6
kialakit6sirol, azzal kapcsolato s i\ ptiyttzat benyrijt6s6r6l.
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l. napirend

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, azSZMSZ-en 6t kell vrezetni a hivatal szervezeti rltalakrulastit. Ahivatal nevdt' ldy BodrogkJresariri K0z0s Onkonndnyzati Hivatal, aminek s:z.khelyeBodrogkereszhir, Kossuth itt g-5.. Kirendeltsdgei: Bodrogk,ereszturi fOzOs 0ntcormiinyzati HivatalBodrogkisfaludi Kirendelts6ge 3917 Bodrogkisialud, rorrurt, ut 65- , szegilongi Kirendeltsrige 3917szegilong, D6zsa- V J:, szegi Kirende'itsegr :bi, s_r.rgi, artoi*aiy ft 35/A., Er<l6bdnyeiKirendeltsdge 3932 Erd6b6nye, kossuth rit :r.Jrattuua3i rir.ndelts6ge, 3916 Taktab6j, K.ssuth L.u. l.
igy, kdtfdle fejldccel, illetue pecs6ttel mennek ki aziratok. Egyrdszt a Bodrogkeresfiriri K.zcisonkormrinyzati Hivatal Bodrogkisfaludi ri.rna.ttregerr; m6sr6sz Bodrogkisfalud K6zs6gOnkormdnyzatdval,hat6sk0r fliggidnydben. !

Szintdn az szMSZ-t.dri]ti,.miszerint jelenleg I 1 rendes iilds megtart6s6t tartalm azza a szab,iiyzat, atdrvdny hat kdtelez6t fr el6. Javasoin6, hoiy a r""dil r:sakl 6 k6telez6en megtartand6 ii16r,tartalmazza konkrdt id6pont n6lktil. ugy s"ii csak hatszor fognak til6sezni, 6s fgy jobbarr tudnakigazodni az aktualit6sokhoz.

BALoGH sANuon polgarmester megiegyzi, hogy a hat k6telez6t mindenf6lek6ppen meg kelltartani, a h6nap utols6 hdtffi6hez sem rigarzkodva.-itendki.ruli uier.t *rj*ara, a i,gy is sztiks.gvan.

csICsEK DEzsO k6pvisel6 egyetdrt a javaslattal, iw sz:abadabban tudj6k az til6sek id6pontj6tmeghatarozni.

[LEs JANoS ktils6s alpolgdrmester is egyet6rt a javaslattal, csak ne siirits6k 6ssze az til6seket.

BALoGH sANnon polgrirmester: mindig van olyan aktudtis thma,amiben d6nteni kell, dte olyanis' amiben nem kell d6;teni, viszont besz6lni kell r6ia. Biztos nem csak hatot fognak tartani.

ALEXA ILONA aljegyzl felveti a meghfvottak v6ltoztat6s6nak lehet6s6t is, ha mtu SIzMSZ-Im6dositanak' Jelen pillanatban tan6csko-z6si jdg"i;;ghivj6{< 
" 

g"didLisfalud6rt K.:ilusznriEgyesiilet elnokdt is az uldsekre. K6rdez-i, esetleg"riem i.*.-. praktikus minden kisfaludon aktivanprosper6l6 egyesiilet k6pvisel6j 6nek megrrfv6s6t ieletenni.

rfpEs FERDINAND k6pvisel6 v6lem6ny e az,hogya mrilc0d6 egyestiletek k6pvisel6it csak olyannapirendek esetdben hfvjdrhmeg, ami drinti 
-Otrt.-

LLfs JANos kiils6s alpolg6rmester dvente javasoln6 meghivni az egyestiletek vezet6it egy-egytesttileti i.il6sre.

BALOGH sAxnoR polg6rmester elmondja, hogy kdt egyestilet eleve k6pviselve yan aztildsekencsicsek Dezs6 k6pvisel6 a--lgdrogkisfatudert -rorrr*^.rrr 
Egyesulet ..r€sz€r61, a Bodr,gmentiBor6szok Egyesiilete pedig Ill6s J6ios alpolgarmert.r rr.rrEr"vei"i. 

-Or. ".r 
tudj6k monclani azegyesiileteknek, mi volt a testuleti tildseken, i":tit t.rcraui tudnak kommunik6lni.A Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri Egyesiilet etnotet rendszeresen meghivj6k a soros til6sekre, de azelmrilt id6szakban nem vett ftszt iok9n..a3i-rco, n.rn.lott, illetve-nem tudott j6nni, nem kuld.ttmaga helyett olyan szemdlyt, aki k6pvis elnd az 

"jy!rut.t.t. Nem ,r.rrtn6, ha m6g jobbanelm6rgesedne a helyzet. A tlstoleti uldsek egy6bk6nt"is nyiltak, azon b6rki r6szt vehet nrLeghiv6ndlktil is.
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ILLfs JANos kiils6s alpolg6rmester szerint ne h.iv.ianak nreg minden tildsre egy egyesiileti elndk6tsem, aki el szeretne j6nni, az j6jj6n, mert aztldsek 
"jrittut 

.

CSICSEK DEZS-6 kdpvisel6 szerint-sem szabad az egy,estiletek k6z6tt ktildnbs6get tenni, mert

ffim','r'l*Xlil,."ot*abban 
mtikddik, -int 

"11y 
*iiit . naint mdr elhang zou aiutesek nyiltak,

LL6's JANos ktils6s alpolgdrmester rigy-gondolja, haavdlaszt6sok ut6n irjra igdny lenne 16, akkortdrjenek vissza a Bodrogkisfalud6rt egyesiit6t tepviseto3enek meghiv 6s6ra.

CSICSEK DEzsO k6pvisel6 ink6bb tgy tartandj6nLak, ha azbszi egyesiileti vezet6s6g vdlaszt6s6igm6r hagynak a jelenlegi helyzetet 6s iutan ij a.tapokra helyezndfu, .gytitt*tikodest. .Lr:sz m6gm6dosft6si lehet6sdg.

A k6pvisel6k iisszes.sdg6ben rfigy foglalnak 6lldst, hogy jelenleg nem v6ltoztartnak aBodrogkisfaluddrt Ktizhasznrl ngyesut"t mindernkori em6tcnet< teituteti i.il6sekre ttirt6n6meghivfsfn.

rBprs FERDINAND- kdpvis elo az sZMSZ-mirdositilshcz kapcsol6d6an felveti a polgrirmesterst6tusz6t' Jelenleg tiszteletdijaskdnt l6tja el a polgrir;ril; teend6ket - munkaviszonnyal ren,:lelkezik- viszont a vdszhelyzet idej6n is regglltor .rtig"rt,lerte potg,i.mesteri feladatait. Javasolnii., hogy atdrv6ny adta lehet6s6ggel elve vdltoztassak meifoaiizisr:ra a polg6rmesteri st6tusz6t.

ALEXA ILONA aljepvzlo elmondja, hogy egy ciklruslban egyszer, a testtilet enged6ly6v el, az ljzMSZm6dosit6s6val van lehet6s6g v6ltoztatni-a p-Jga.r,este, statusrdn, amennyiben a polg6rmester kdriazt.
Kdri, nyilatkozzon a k6rd6sben.

BALOGH sANnoR polgrirmester elmondja, hoglr az olct6ber l2-i v6laszt6sok 6ta a lb6ll6srimunkahelydn nem sokat t6nykedett. AI :Fg i-i "up'.,n 
tianyrou csak a hivatalb6l. Hosszir tiivon az6let produkril olyan dolgokat, amikor feltdtleniil #k;;;;.rr arra, hogy a telepiil6sen tartdzkodjon.Nyugodtabban el tudnd l6tni feladatdt fo6ll6sri polgdrmeierkdnt"

CSICSEK DEZS6 k6pvisel6 nem l6da akaddlydta javaslatrrak, ha el tudja engedni polg6rrn.r:ster irra munkahely6t.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 szerint a telepiildsrnek sziiksdge van f<i6ll6sri polg6rmesterre.

BALOGH sANnoR polg6rmester elmondja, htsz 6ve dolgozik a c6gn6l, de nem lehet egyszerre k6tmunkahelyen megfelel6en telj esiteni.

ALEXA ILoNA 
!ie.ey.z9 m6r v6gigvitt egy ciklust tarsad.almi megbizat6sri polg6rmesterrel, akisokszor amunkahelydr6l kellett, t"gy ue:o:ion ahivirtaiba. Nagyon sok olyan helyzet van, iamihezpolg6rmester sztiks6ges, al6ir6sa ngfiil nem lehet irrtdizkedni, nl'erctpar rronap alatt bebizonyitotra,hogy ezt nem lehet igy megoldani.

Ha-tiszteletdijasb6l f66ll6sba szeretn6. ell6tni a polgrirmestrlri feladatokat, ahhoz az SZMllz-t issztiks6ges m6dositani . Ez elottviszont 
flozni.uk ryir .!y iattuozatota testiilei egyet6rt6s6r6l. D.ntenikell a polg6rmester fizet6s.6nek meg6llapit6sar6l, 'nu]t'urnirt a k0lts6gtdrit6s6r6l. A havi fizetdse amindenkorikdzigazgat6si 6llamtitkar-beronek 40;/o-a,ami fix. jetenlei, :qg.liis.-rt. A k6lts96;t6ritdsennek 15 Yo-a, amit meg kell 6llapitani jrilius 1t61.
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Ezt ktivet6en ismerteti a polgarmesteri st6tusz megv6lto ztat6s6r6lsz6l6 al6bb ihatfuozatiiavaslatot.

Bodrogkisfalud kdzsdg onrrormdnyzata Kdpvis erT-testilretdnek
/202 0. (VL 2 4,t hattirozati j cgslrt,

Balogh Sdndor polgdrmester sttitusza

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnale KdpviselT-testilhete Batogh sdndor polgdrmesternek - aielen testiileti iilds.en elhangzott'klpviselfii iavaslat di a_,yolgdrmester egtetdrtdse alapj,dn - aMagtarorszdg Hely.i oykormtinyzatairdt szaid zott. dvi cir,xMIX (Mdtv) 64.f- (2) beke*ctdsdben
foglalt felhatalmazds alapidn a tiszteletd[iaskgnt megvdlasztott polgdrmester stdtuszdnakfoidlldsilratdrtdnd md dos f tds dval e gte tdrt, ahhoz hoiz tij tirul.

A Balogh sdndor polgdrmester stdtusza 2020. itilius 1. napidtdt kezdfudfuenfidlldsil polgdrmester.

Aielen dantds drtelmdben el trelt vdgezni a szervezeti ds Miihiddsi szabdlyzat m1dosftdsdt.

Hatdrid6: azonnal
Fe I el6 s : kepvis el 6 te s tt)l et, alj e gz 6

BALoGH sAxnon polgdrmester szavazdsra teszi a st6tusz6r6l sz6l6 hatfuozati javaslatot:

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
t7 12020. NL 24.\ hat{rozgi(a

Balogh Sindor polgirmester stitusza

Bodrogkisfalud kdzsdg OnkormdnyzatltakK6pviseld-testulete Balogh sfuidor polg6rmestemek - ajelen testiileti iildserrelhangzott l6pvisel6i iur*rut es- a potgermester egyet6rt6se alapjiin - aMagvarorszdgHelvi ogqrmanvzatir6l sztli zott. evicrx>o<Ix (Motu) 64. $- (2) bekez,c6s6benfoglalt felhatalmazds alapj6n aiisaeletdijrykelt ,r"g"a*aott polg6rmester st6tus z6nakffi6ll6surat0rtdn6 m6dosft6s6val egyetdrt, ahhoz nozLeianl.

A Balogh sdndor polgarmester st6tusza 2ozo.jrilius 1. napi6t6l kezd6d6en f66ll6sf polg6rmester.

A jelen d0nt6s drtelmdben el kell vdgezni a Szervezeti 6s Mrikoddsi Szab6lyzat m6dosft6s6t.

Hatdridd: azonnal

Felel6s: kdpvisel6testiilet, aljegyzl

ALEXA ILONA aljegyzo visszatdrve az szMSZ m6dositasrlra elmondja, hogy a m6dositrisok isjtlius 1-t6l l6pn6nek hat6lyba.

BALOGH sANoon polgdrmester szerint nem j6 az,hitaz e,gyestil et 6s az6nkormanyzat kcj:zott n6a t6vols6g' Tudomasa szerint 44 tagl6pett ki, miutan ielendktirinaor rci * 
"w"stilet 

elncike.
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KEPES FERDTNAND kdpvisel6 megiegyzi, neki is van egy list6ja a kil6p6kr6l. Az egyesiileri tagoktiz sz6zal6ka dolgozik, a tdbbieket ""- i, iat3at, a vezet,bsdg sem 6llt u surk6ru.

csrcsEK DEZS6 kdpvisel6 szerint olyan embert krell tal6lni az egyestilet 6l6re, aki mindenkinekj6. Rem6li, hogy lesz v6ltoz6s.

BALOGH SANoon polg6rmester megjegyzi,huszzfb'viszi rz egyesiiletet a v6lLin, teszik, arnit kell"

xEprs FERDINAND k6pvisel6 megl6tSsa szerint,, csak az egyestileten beltil lehet v6ltoztatnji.

GALLOVICSNI KECSKES BEATA alpolg6rmester csatlak azik azet6tte sz6l6hoz. Ha 9t] f6b6l
nem lesz meg tdbb mint a fele, akik v6ltoztitni akamalk, akkor marad minden a r6giben.

CSICSEK DEZSO k6pvisel6 szerint lesz olyan ernber, aki majd vdllalni fogja a vezet;ipos;ztot 6s
v6gig lehet vinni a v6ltoz6st.

Tdbb hozzdsz6l6s nem l6v6n ALEXA ILONA aljegy:zb fentieknek megfelel6en ismerteti az i:iZMSZ
m6 do sitas 616l sz6 16 al6bbi rendelet-te w ezet.

B odro gki sfalud k6zs d g Onkormainltzata Kipv is el6- tes ttil e tdnek
/2 0 2 0. (VL 2 9. t dnkormdtyy'zqti rengfufuUleryezslts

a kdpviselS-testillet szervezeti ds mfrkaddsi szabdlyztttcir<il rencletkezd 7/2015. Qt/.25.) ankorm,cinyzati
r e nde I e t m 6 a! o s {nis dr 6 I

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdp,t,iselti-testiilete az Alaptlrvdnydn 32. cikk (2)
belrczddsdben megha-tdro.zott eredeti iogalkotdi iattisttardben, az ataptaridny 32. cikk (l) be*ezddsd) po.ntjdban megha-tdrozott felodatiardben eljdrva az iinkorminyzat izervezeti ds Miikoddsi
Szabdlyzatdrdl rendelkezd 7/2018. (1V.25.) aniormtinyzati rendelet m,dositdsdrdl az aldi,tbiakat
rendeli el:

!-5. 
(1) A 7/2018. (1V25.) dnkormdnyzati rendelet 1.,li. (3/t beke,zddse az aldbbiravdltozik; ,, AKdpvisel1testillet hivataldnak megnevezdse: Bodro[,treriszttiri Kciz\s Onko,rmdnyzati Hivatal (,,

tovdbbiakban: Hivatal). szdkhelye: 39r6 Bodrogkir,e&rttir, Kctssuthutca gs,,'

Q 4 7/2018. (1V25.) dnkormdnyzati rendelet z.l. fsl belcezddse az aldbbira vdltozik: ,f hivatol
karbdlyegz1ie tartalmazza a kdr kazepdn Uagtiro,ritzoig cimerdt, karotte kor{vben ,,Bodrogkeresztitri
Ka z o s 

_onko r m dny z a t i Hiv a t a I B o dr i gki sfal iii Kir e ndi h t e gr,',fe I i r at,,
(3) A 7/?018. (1V25.) dnkormdnyzati rendelet 7,5. e.) betbez-dd,yi az aldbbira vdltozikl, A
kipvis el1tes tiile t dvente legat dbb 6 kepvis el6te tialrii, t)l d s t tart, "
(4) A 7/?918. QV25.) dnkormdnyzati rendelet 7.5. O,) bejtezdd,ye uz aldbbira vdttozik: ,,Aki pv i s e I 6 t e s t ill e t d v e nt e I e gat db b 6 kepv i s e I 6 t e tiat, ii, i)l d ;r t t ar t, "
(.5)-A 

ry?q18. (1V25.) onkormdnyzati rendelet 7.5. g,) bejtezddse az aldbbira vdltozik:,'A (3)
bekezddsbenfoglalt testilleti i)ldseken kivt)li tildi rindkiviili i)ldsnek mindsill',
(61A 7/2018. (1V25-) onkormdnyzati rendelet 29.5. (t) be*ssflarrc az aldbbira vdltozik ,, "A
polgdrmester fidlldsbon ldtja el tisztsdgdt. "
O A 7/2018. (IV2l ) dnkormdnyzati rendelet .72,9. (1) bekezddse az aldbbira vdltoz:;ik: ,,Akdpvisel1testillet a hatdsknrdbe tartozd onkormti,nyiati' i)gyek el1kdszftdsdre, az ankormtinyzati
dantdsek vdgrehajtdsdra, a kdpviselI-testi)letek mfrA:|ctdsdvel'kapcsolatos adminisztrativ felaa\ttok ds
a iogszabdlyokban el6{rt dllamigazgatdsi feladato}:c erlldttisdri Bodrogkereszttir, Erddidnye, Szegi,
lygilong, Tahabdj ds Bodrogkisfalud koisdgek kelviiselT-testtiletiveltrorarq egtsdges hiva,rah hoz
ldtre"
(8) A 7/2018. (1V25.) onkormdnyzati rendelet 32.5. Q) bekezddse az aldbbira vdttozik:
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,, Hivat al elnevezd s e : B odr o gker esztilr i Kdzds 1nkormdnyzati Hivatal
A hivatal szdkhelye: 3916 Bodrogkeresztilr, Kossuth utca gs..

A hivat al kirendelts i ge i : B o dro grrcr e s zttrri Kdzd s onlwrmdnyzati Hiv atal
B o dr o gki sfaludi Kir ende lt s i ge
B o dro gkere sztrtri Kt)zd s Onkormdnltzati Hiv atal
Erddbdnyei Kirendelts dge

B o dr o gker esztfiri Khzds )nlarmtiny,zati Hiv at al
Szegi Kirendeltsdge
Bodrogkisfaludi Kdz6s )nkormdnyzttti Hivatal
Sz e gil ongi Kir ende lt s d ge
Bodrogkeresztilri KAzds Onkormdnyzati Hivatal
Talct ab dj i Kir e nde I ts d ge "

(9) A-7/20|s. QV25.)_ankormdnyzati rendelet 34.5. @) bekezddse az aldbbira vdltozik ,, A M,ovisel6-
testillet iv ente e gt allcolommal lrtzme ghall gatdst i rit',,

2. $. Ez a rendelet 2020. jtilius l. napjdn ldp hattilyba.

BALOG SAXOon polg6rmester szavazdsra teszi f'el az SZMSZ-r61 rendelkez6 7l20lg. riIV.25.)
Onkorm6nyzati rendelet m6 do sit6s6r6r sz6 16 rendelet-te rv ezetet.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 fd k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodfs n€lkiil egyhangfan etfogad ja a tewezetet 6J az
aLibbi rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdin yzata X.6pvisel6-testiilet6nek
5/2020. (VI. 29.) tinkor:nrirnvzati rendelete

a k6pviseld-testiilet szervezeti 6s miikiid6si szarbrilyzat6r6l rendelkezd 7t20ll.(IV.2S;,)
dnkorminyzati rendellt m6dosit6s6r6l

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm6nyzatrinak Kdpvisel,6-testtilete az Alapt6rv6ny6n 32. cikk (2)
bekezddsebenmeghatarozott eredeti jogalkot6i hatriskOrdben, az alapt6rv6ny :2. titt< (l) b,::kezd'6s

{.) .nontj6ban meghatirozott feladatkdr6ben elj&va az onkormiyzat Szervezeti 6s Miikod6si
Szabillyzatdr6l rendelkezo 712018. (IV.25.) dnko:rm.arryzati rendelet m6dosit6sar6l az aliibbiakat
rendeli el:

]:! (1) A712018. (IV25) Onkormanyzati rendelet l.g. (3) bekez<16se az aldbbtuav6ltozik: ,, A
K6pvisel6testtilet hivatalanak megnevez6se: Bodrogte,resztrirjiKcizos $nkormdnyzatiHivital (a
tov6bbiakban: Hivatal). Sz6khelye:3916 Bodrogkeies:zfiir, Kossuth utca g5.,,
(2) A712018. (IV25.) Onkormrinyzati rendelet 2.$. (3) bekezd,5se azalilbbirav6ltozik: ,,A hivatal
ktirb6lyegz6je tartalmyT?akOr kdzep6n Magyaiors'zd.g cimer:dt, k6r6tte k6rivben,,Bodrogkerr:sztfri
[gztis Onkormdnyzati Hivatal Bodrogkisfaluli Kir.,n,l-.llts6ge",ielirat"
(3) A712018. (IV25.) dnkormanyzati rendelet 7.9. (,2) bekezd,5se azaldbbirav6ltozik:,'A
k6pvisel6testiilet dvente legat6bb 6 kdpvisel6testtitei:i ultist tart,,
(4) A712018. (IV25.) dnkormanyzati rendelet 7.9. (3) bekezdSse azaldbbirav6ltozik: ,,A
k6pvisel6testtilet dvente legal6bb 6 k6pvisel6testtileti tiltist tart,'
(5) A712018. (M5.) dnkorm6nyzati rendelet 7.$. (+) bokezd,Sse azaldbbirav6ltozik:',A (3)
bekezd6sben foglalt testtileti i.ildseken kiviili til6Jrendki'rtili til6snek min6siil',
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16l A712018. (IV25.) dnkorm6nyzati rendelet 29.g. (1.)trekezd6se az al6bbira v6ltozik,,,,A
polgdrmester fo6lldsban l6tj a el tiszts6g6t.',
(7) A 7/2018' (IV25') onkorm6nyzati rendelet 3:1.{i, (1) bekezd ese az alabbira viiltoz:ik: ,,Ak6pvisel6testiilet a hat6skordbe tartoz6 dnkormdryriiti uplyek el6k6szft6s 6re, az 6nkorn:rr6nyzati
dd'ntdsek v6grehajt6s6ra, a k6pviselS-testtiletek miil<o,Cdsdvei kapcsolatos adminis ztrativ felarjlatok 6sa jogszab6lyokban. e]tii_rt illlamigazgat6si feladatols ,ell,6t6s6ra bodrogkeresztrir, Erd6b6nye, Szegi,
Szegilong, Taktab6j 6s Bodrogkisfalud k0zs6gek k6pv,isel6-tersttiletivel-k6z0sen egysdges hivatalt hoz
l6tre"
(8) A7l20ls. (IV25.) dnkormanyzati rendelet 32.g. (1) bekezddse az al6bbira v6ltozik:
,,Hivatal elnevez6se: Bodrogkereszttri K6z6s Onkornndnyzal,i Flivatal

A hivatal szdkhelye: 3916 Bodrogkeresztur, Kossuth utcra g5.,
A hivatal kirendelts6gei: Bodrogkeresztirri K0z6s ()nkorm6lyzati Hivatal

Bodrogkisfaludi Kirendeltsr6p;e
Bodrogkeresztriri K6z6s ernliorm6n.yzati Hivatal
Erd6b6nyei Kirendeltsdge
Bodrogkeresztriri K0z6s ()nkorm6nyzati Hivatal

Szegi Kirendelts6ge
Bodrogkisfaludi Kdzris Onkorm6nyz;ati Hivatal
Szegilongi Kirendeltsdge
B o dro gkere s zturi K6z<j s 0nkorm6rr y zati Hiv atal
Taktab6j i Kirendelts6ge',

(9) A712018. (IV25) dnkormanyzati rend_elet 34.$. (4)trekez,C€se azal6bbira v1ltozik, A k6p'isel6-
testtlet dvente egy alkalommal kOzmeghallgat6st iuri. ,,

2. $.Ez a rendelet 2020.jrilius 1. napjan l6p hat6lyba.

Ezt kovet6en ALEXA rLoNA aljegyz| k6ri a testiiletet, 6llapitsrik meg a polg6rmester fizet6s6t 6s
kd I t s 6 gt6rit6 s 6t, me lyr6 I i smertet i az- alilbbi hatir o zatiji avas I atoi :

B o dr o gkisfalud kdzs 6 g onkormd'n7,zcrta Kdpvi s el6-te sti)l etdne k
/2 02 0. (VI. 24. t hatt!4tztzti j avaslata

B al o gh S dn do r p o I gdr m e s t er i I I e t m ei n;v d ne k d s ka lt s d gt d r I t d s d ne k

Bodrogkisfalud kt;zsdg Onkormdwatdnak l(dpvisel6-tes:tiilete a Magtarorszdg Hetyi
Onkormdnyzatairdl szdld 20il. Avt itWtX (Mir;) 71. g:-6r, meghatdrozottak alapjdn tlatoghsdndor fidlldsil polgdrmester illetmdnydt, - aki't1020. jiltius i. napjdt1l tc;tti'Le /1dltdsilpolgdrmesterkdnt a polgdrmesteri tisztsdget - 2020. jritius i. napjdt1l ruLaOaOen az dllarmtitkir
illetmdnydnek 40 o%-ban 398'868 Ft/h6nap, azaz hdromsrzdzkilencviiryolrerrr-nyolcszdzhatvomnyolc
forintban, mely l00forintra kerekine 3gb.g00 Ft dllapltja meg.

A kdpvisel1-testillet.az Motv 71. S. Q) ds (6) bekzzctdsdben foglaltapra tekintettel Batogh ,gdndorpolgdrmester kdltsdgtdritdsdt 2020. jillius i. napjd;tdl ,tezd6:i6in illetmdnyte l5 %-ban sg.itt3l Ft-
/h6nap azaz \tvenkilencezer-nyolcszdzharmincToitnt Iss,zegben hatdrozza iig.
Hatdridci: azonnal

FelelSs: aljegtzd
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BALoGH sANoon porg6rmester a k6lts6gt6rit6s:re nem tart ig6nyt.

ALEXA rLoNA aliegyzb elmondja, hogy a k0ltsdgtrSriitdst rneg kell 6llapit ani, azuthnd6nthet irgy apolg6rmester, hogy lemond r6la.

BALOGH sANnon polg6rmester szavazdsra teszi arz illertm6ny6r6l 6s a k6lts6gt6rit6s6rtil sz6l6
hatdrozati j avaslatot:

Bodrogkisfalud ktizs69 Onkorm:in :,yz:ata l(6pviseld-testiilet6nek
1812020, NL 241) hatfrozata

Balogh Sdndor polgdrmester illetm,6n,y6nek 6s kiilts6gt6rit6s6nek

Bodrogkisfalud. kdzsdg Onkormriny_zatanak .K(ip'visel(r-testiilete a Magyarorsz6g HelyiOnkormdnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CL)CfiIX (IvItirrv) 71. g_ban meghatiirozottakalapj6n Ilaloghsald9r f56ll6sri polg6rmester illetm6ny6t, - a}:i inzo. juiw r." rapiatol t6lti be tbrll6sripolgarmesterkdnt a polgdrmesteri tiszts6get - 2o2o.jrilius l. napj6t6l kezd6d6en az 1llantitkirilletm6nyenek 40 o/o-ban 398-86s^ Ftftr6nqp, azaz hdromsziakilencvennyolcezer-
nyolcsziizhatvannyolc forintban, mely 100 forintra ke,riikiwe 3gg.900 Ft 6llapitja meg.

A k6pvisel6-testtilet a1.Mti1v11. $.(1) 6s (6) bekezddsdbe:n lbglaltakra tekintetrel Balogh !}indorpolgarmester kdltsdgtdritdsdt 2020. jrilius 1. napj6t6l l<ezd6d6ei illetm6nye t5 %-ban 59.830 Ft-lh6nap azaz }tvenkilencezer-nyolcszazharminc foiint dsrszegben hatarozza iig.
Hatirid6: azonnal

Felel6s: aljegyz6

2. napirend

ALEXA ILONA aljegyzb elmondja, hogy m6jus 31-ig kellett volna a zhrszdtmadast elfogadniuk.
Y.qy':l-'., hogy a vesznetyzet miatL u ttiGogu.tdslhe:z [asonl6an a polg6rmesterek fogadjrik ad. el.Elkezdtdk azt el6k6szfteni, de a v6szhelyzet iregsziintert6se l:apcs6niiaiou 6tmeneti jogszabiily eztm6g sem tette lehetovd, 

-eldirja, hogy :b naporiueltili a testiiletnek kell azt 
"ir"g"Jrir."iur',"1 ie,h6ten beliil el kell fogadniuk, 6ssz.-t.tt hivni a testtiletet. Gazdas6gi programot kell k6szitenie atesttiletnek, igy annak tervezet6t is a testtilet el6 fo6ia v'inni. A kolts6iviter"*oao, it6s6rais sor fogkeriilni a zitszitmadds elfogad6s6val egyid6ben, triszen a ;tdtamaradvrinyt 6t kell futtatni akdlts6gvetdsen, illetve meg Lell n6zni .ii, 6u", te,ljr:sireseket 6s a normativ6b6l ered6 es;etlegesm6dosit6sokat is. Az ad6forr6sokban is lesz viltoz6:;,lbdr min.clen h6napban v agy l-2 befizetds, j6 azad6mor6l. Sok olyan ad6alany is rendezte, akik le volt* maradva.

K6sziil egy rijs6g, amiben sok mindent szeretndn:eli megjelentetni, k0zkincs6 tenni, ami az0nkormanyzatot 6rinti.
Ketr az alpolg6rmester asszonyt, hogy az augusztusi 29-ei fal.unapi tervekkel kapcsolatban rL,ondjonp6r gondolatot.

GALLoVICSNE KECSKES BEATA alpolg6rmester r:lmondja, hogy a vdszhelyzet miatt el.maradt
a gyereknap, a 800 6ves rendezv6ny. Augusztus 29+e r:ljutnall: egy oriu"po"tru, hogy remdli, ,iogr"ttudni-rendezvenyt tartani, melynek szervez6si folyamatlSan var. sitlruli az Ill6s eml6kzenel<:,.art, azEasy Rider zenakart, valamint a g6lyalSbasokat 6tszerl'e:mi erre a napra. A Cirdda egytttest rittett6k ak<ivetkez6 h6napban, szeptemb-rben megrendezendd, minds;zenthavi mulaus6g rendezv6ny,:re. Az
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augusztus 29-ei rendezttdny ny6rbricsriztat6 gyerek-ferlurnap lenne. A gyerekek rdsz6re az esi:k6z6ket
is lehozn6k 6s lenne 6l6csocs6 is. Estig. intera'ktiv p,ogramok lenn6nek-es ut6na a szinpadiak.PdlySzatot frnanak ki 6vod6st6l koz6piskol6sok ,Zrrir",,Nekern mit jelent Bodrogkisfalud,, rlimmel.A kicsiket Sllatkertbe, a nagyobuakat kalandparkt,a, a'kdzelprskol6sokat pedig szabadul6s rszob6bavinndk el' Kisfalud tort6jara i**ut is pillydzitot, iemit nagyban a szeptemberi rendezvdnyre kelleneelkdszfteni.
A mindszenthavi mulatts6g szureti nap jelleggel, retr6filinges, borozgat6sos, 616 zen1vel keriilnemegrendez6sre, de nem nagy csinnadratt6val. A cir6da:zenekar i.lleszkeJne a rendezv6nyhez. Ijste <it-hat 6r6ig tartan6nak a programok, ami a Kisfalucskilbaz:ajlana tr:,v6bb.

csICsEK DEzsO k6pvisel6 k6rdezi, hogyan k6pz:elt6.k el, rniket gffiten6nek be.

GALLOVICSNE KECSKES BEArA alpolg6rmester elmondja, hogy minden, ami a telepiil6sselkapcsolatos, dptiletben, telepiildskdppen t6rt6n6 viiltoz6sc,k stb. A tervek szerint a gl,l0 6vesrendezv6nyre helyzetdk volna a sirlypontot, amineJk a finanszfroz6si r6sze is elmaraldt. Azeszkdzbeszerzdst viszont szeretn6k migval6sftani, 100 f6s ,.ra"rueny eset6n rendelkezzenek
eszc6j ggal, poharakkal stb.
Bodrogkisfalud leg6b6l torten6 meg6pit6sdt sem adt6lk .[el, lerhet, hogy a helyi gyerekek bevon6s6valk6sziilhet majd el.
Javasolja, vonj6k be a falu lakossdg6t a kcizteriiletel< rerrdbettitel6be. Egytittes er6vel meg leh.r:tne aztoldani' Err6l is 

"':gi9!rhetne az rijsaq!* egy tdj6ko,i,xo, felkdr6 jelleggel, id6pont 6s helyszinmegjekildsdvel. A pet6fi utciival kezdenek.
Otleteket is k6rhetn6nek a lakoss6gt6i, mit v6mak el a testtilelr6l.
A hirdet6t6bklkat is fel kell rijitani.

ILLES JANos kiils6s alpolg6rmester szerint kellen.e k6sziteni egy t6rk6pet 6s felm6ri, kiJk azok,akik v6llaljiik maguk el6tt a fiinyir6st, 6s kik azok, alcil< el6tt le kell v6gni. Ennek cisztcinz6 ereje islenne.

CSICSEK DEzs6 
-kdpvisel6 elmondja., \ev *, egyestilet k6t h6ten beliil hirdet6t6bl6kat fogfelrijftani, de az nem fedi le az dsszes tablet. Eg'yeztetniirell, rnely t6blikat 6rint.

GALLOVICSNE KECSKES BEArA alpolg6rmester az Arrmy J6nos riti buszmegdll6ra k6rdlez 16.

BALOGH sAnnon polgrirmester elmondja, hogy 7t) ezerfbrint van a buszmeg6ll6 felijit6sriira, dea legolcs6bb az furajdnlatok szerint 1 80 erei forinii.,rr.. MeSfalrilj6 k 16 amegold6st 6s egy h.6naponbeltil meglesz a buszmeg6ll6.
Bekertil az rijs6gba az is, hogy mit szeretn6nek meg,ar6sritani.

csICsEK DEzs6 k6pvisel6 k6rdezi, hany lapos resz a:zrijsrig.

ALEXA ILoNA aljegyz6 v6lasziiban..lemondja, n:z rijs6g alcliora terjedelmri lesz, amennyi oldalrasztiksdg Yan az inform6ci6k 6s a mdr elhang rottuim"lgi,r6!,ira.. Benne iesznek az int6zm6nyi hirek is,illetve pillyazatolcr6l is sz6 esik.

T6jdkoztatja a kdpvisel6ket, hogy a vdszheryzet idejrin a tesitiilet helyett egy sziletdsi ds elgy els6lak6shoz jut6i ttimogat6sr6l sziiletett ddnt6s, valamint a kompp6l yizat, vizes p6ly6zat benyujt6siihoz6s a n6pkonyha elindit6sar6l. Gyakorlatilag_ a ndplkony,ha fiuet.ter.i el6re megb esz1lt dolgokr6l,illetve a mindennapi 6lethez izi.iksdges a,inter.r kivdteldvel nem hozott a polg6rmester rirhatitrozatot.

BALOGH sANuon polgrlrmester elmondja, hogy lk6t tr6ten beltil k6t kompellen6rz6sen van,ak tril.
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GALLOVICSNf, KECSKES BEATA alpolg6rmester kdrdezi, hogy mikor lesz k6nyvt6r, r,alamint,
hogy a kd'z6piskolSsok 50 6r6s kdzdss6gi munf6j6t le turdj6k-e dolgozni az dnkorm dnyzatn1li,

BALOGH SANpOn polg6rmester elmondja, hc,g1, )hozzdk .az asztalokat, sz6mit6g6peket es ail.kdvet6en nyit a k6nyvt6r,

ILLES JANOS kiilsSs alpolg6rmester kdrdezi, felajri:nllst lehet-e tenni a konyvtar r6sz6re?

ALEXA ILONA aljegyzo v6lasz6ban elmondja, tu.drral< fogadni felajdnlott krinyveket, de a ktinyvt6r
nem tudja kataliz6lni csak a saj6t kOnyveit. A diSkol<nak G tuojrit igazolni a k<izoss6gi muL:nkjt, de
egy napra csak 3 6r6t.
Terveznek egy rdvidebb tabort, mint tavaly, valamiint augusz;tus 10-ei h6ten angolt nyelvi t6b.rt.

xfpos FERDINAND k6pvis elo azurnafalra kdrdez rli, mert arra mar hamarosan sztiks6g ler;2.

BALOGH SANnOn polg6rmester a v6mosfjfa.tui sirkd,r,est a r6gi urnafal folytat6sa i.igydben.
Kdszittetni fog egy tervet a ravataloz6 fehijit6s6ra, lhogy pdlyazati lehet6s6g esetdn azgnnal be
lehesse nyfjtani.

ILLES "rANos kiils6s alpolgarmester t6jdko ztatja a jelenl6v6ket, hogy a Dereszlarr6l l6v6
v.izelv.e.zet€s megold6sa bekeri.ilt a bodrogkeiesztiui p itlydzattba, a kozieszJizest most id6k I<i, ami
6sszel j6rna le. Legiobb esetben jov6 6v februarban, rnd,rliusban indulna abervhaz1s. Ennyi vizet azt
sem fog elbirni, sokszor kell majd kitakaritani.

BALOGH SANDOR polg6rmester k6ri, akinek mdg.van bej,llsn16r., javaslata az tegye meg.

Tcibb napirend, illetve hozzfusz6lasnem l6v6n zrirt iil6r;t rendel el.

D6vid Zoltdn jegyzb t6volldt6b,:rn
6s megbiz6s6b6l:

Balogh S6ndor
polgdrmester
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