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A k6pvisekitestrileti ril ds helye : B odro gki
sfal udi Kcjzcj s Onkormriny zati Hjv
atal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VANNAK:

.,id6m Lilszlopolg6rmester,
Blalogh Siindor kdpvisei6,
K.6pes Ferdinrind k6pvisel6,
K.orriics Ldszlo kdpviselo,
Majoros Pdter kdpvisel6.

T.ANACSKOZASI JOGGAL MEGHiVoTT:
Alexa llona aljegyzd
Kerr:sztesi J6no s r endor alezredes, rend6rkapitiiny
Nagy C s aba rcndlr alezredes, rend6r6rsparanc
snok
M o lnrirn6 zb or ai B e ifia ku l turril i s kii zfogl
alk o ztatott
Ddvald Istviin To\q Borviddk Fejleszt.si Tan6cs,
projektmenedzser.
var5la Gydrgy old Boys Sportegyesiilet elnrike
az-1ltilakepviselt egyestileti

ilgy idejdre

AnAu LASZLO polgdrmester koszonli a megjelenteket, a meghivottakat.
Krilcin kciszcjnti
Keresztesi J6nos renddralezredes, rendorkapit6frr,
Nagy
Csaba
rend6ralezredes,
rend6r6rs
parancsnok 6s Deli Attila f6t6rzszirszl6s,
kcirzeti megbizatturakat.
Elmondja, hogy Kovdcs n riszl6 k6pvisel6 rir
kicsit fer,iuu fog drkezni. Megallapitja, hogy az
5 f6s
Kdpvisel6-testtiletb6l 4 fa'vanjelen, igy a nyilt
til6s hatdrozatk6pes, azt megnyitja. Jegyz1krinyv

hitelesit6nek Maj oros p6ter kdpviset6t
3etriti t<i.

Javasolja' hogy a Kdpvisrelo-testiilet a meghfv6t6l
eltdroen a napirendi pontokat
ki e 96 szf tve - az aldbbiak zerint, t6rgy alj 6khe
g:

-

sr

1. Tdjekoztato

a Tokaji Rend6rdrs munk6j6r6l - akozbiztonsdg
helyzetdr6l
El6ad6: Keresztesi J6nos rend6rkapitriny 6s Nagy
crufu orrparancsnok

2' Tiljekoztato aKdzossdgi Hrizban foly6 tev6kenysd
grol, akdzmrivelod6s helyzet6rril,
mrikciddsdr6l
El6

ad6

: Molniirn6 zb

o r ai. B

eina kulturiili s kcizfo glalk o ztatott

3. Tokaj Borviddk Fejlesztdsi Tandcs thjekoztatlja
Eldadri : Ddvald Istviin pr,cj ektmen.j:rr.,

felcserdlve

ds
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elmrilt kdpvisel6-testriteti rilds 6ta tortdnt
esemdnyekr6l

viilaszt6ssal kapcsolatos dcintds ismertetdse
, az arporgrrmester juttatiisainak

El6ad6: Alexa llona, aljegyz6
6. Bej elent6sek, j avaslertok, aktualitdsok

A Kdpvisel6-testtilet tagiainak a mgelriv6ban
szerepl6, illetve a javasolt napirendeken
javaslata nincs' igy az 4-fti
kfviil mds
ietenldv6 k6pvisel6b6l ,rluuururban-rhszvev| 4 ti]kdpvisel6-testtileti
zat' valamint tart6zkoJas nertrii .rrn""rorug
ul?iotttfilit
u,
"rroguJj

i

u,ii,

iii,JftZ]i;;1i;ffi[

1' Tdj'koztato aTokaji R.end6rtirs

munkrijrir6 | - aklzbiztonsitg helyzeter11
EI6ad6: Keresztesi J6nos rend6rkapitriny
6s N"gv cr"ua 6rsparancsnok

2'Tdiekoztato aKozdssdg;i Hrizban foly6
tevdkenysd grbr, akozmrivel6d6s helyzetdr6l,
mrikcid6sdr6l
El6 ad 6 : Mo rn6m6 zb or ai

B erita

kulturdri s kcizfo gralk o ztatott

3. Tokaj Borviddk Fejleszt.dsi Taniics

tfjekoztatoja
EI6ad6: D6vald Istviin projektmenedzser

4' Polg'rmester t6jdko ztirt|ja az elmiltkdpvisel6-testiileti
til6s 6ta tcjrt6nt esem.nyekr6l
Eldadd : Addm L6szL6
f;lg6rm;;r

5' Alpolgrirmester viilas:ztdssal kapcsolatos d<intds
ismertetdse
megfilapitilsa
EI6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

,

az alpolginmester juttat'sainak

6. Bejelentdsek, javaslatok, aktualitiisok

1. napirend

AoAnn LASZLO polgiirrnester elmondja,

hogy Bodrogkisfalud kcizsdg 2016. dvi brimigyi-,
kcizbiztonsfugi hely.zetero.l sz6l6 anylgo!.mindentd
megkapta,
- -'
mely egy komoly, cisszerakott
?i:ky?y!t es az a jegyz6J<dnyv meitenetet k6peil..--tcendlratezredes, rend<irkapitdnv urat,
mondj a et az anyaggatkapcsolatos

Lti:nffiTj][|j,r?:"t

KERESZTESI JANos rend6rkapitriny kdszcinti
a testi.ile tet, a polgixmester urat; jegyzoasszonT4.
Mint ahogy eliingzott, rrjvid 6rtdkelesiik ir:aiiir.it
r"giri, a, igi sidmokkal nem akar foglalkozni
ds eiemezgetni a telepril.s k6zrend, krizbiztons
agi'rcry;ete.
2015-hdz kdpest cscikkent a brincselekmenyJk
sz6ma. Hdt 6ves ciklust visszan.zve
azt lehet
hogy Stlagos brincselekmdnyszrim regisztrillksa
ldrtdnt
meg.
szembe6tl6
a
v^tozits,
'tzdkelni,
eleny6sz6 a hat6srig. tudorn6sdra jutott
a vagyon elleni cselekmdny
-,Zuiu.
Nem
tortdnt
lopris mely tudomasukra jutott volna az elmult dvben.
"u
Elzitr:hssal si;thuto
szabatysert6s egy volt a
teleptildsen ' Azon cselekrndnyek sz6ma
kevds uott, am"ryek teginkauu Jrintit a
lakoss6got. A
kcizteriileten elktjvetett cselekmdnyek szdma
cscikkent. H6rom
kett<jt eredmdnnyel

"ttuot

tudtak

3

befe'iezni'

E'z

ors:uiil3os viszonylatban j6 eredm6nynek
mond hat6. B6r ezt 6kmondj6k, a
szubjektfv biztonsrig 6rzds miis,
oryan, ahogyan"azt a rakossag orzi.
Nem tdrtdnt s6.il6ses berleset a kcizutakon.
Ndgy
a 38-as 6t lett helyeizve a tarcali szakaszra"- anyagikilros baleset tcjrtdnt. ortilnek annak, hogy
anotinn"t nem iiriilnek -, de ez mdrsdkelte
jrirmriforgalmat,
a
Illegdlis migrrlci6 nem tirinti a telepiilds
t. Az o rendoreik is teljesitenek szolgrlatot
a d6li szerb
hatdton' ami megterhel6,
jetentos
igy
lcibbletszol galatotteljesitenek. Ha
T,"tr
ddlen teljesit szolg6lat'ot, akkor
valaki
ietyette az itthon,nur"uao.kolldg6k lftjak
azt erplusz feladatkent.
van egy kmb-se a teleptildsnek, illetve
a tokaji jrirorcik teljesiteiek itt';olgahtot.
Szokott erkezni
meger6sft6 egysdg a megy6r6l, szerencsr
61, aioLteniletek rendjdnek a
fenntartftsithoz.
A teleptildsen nem. mriktidik polg6r6rsd g'",
srotgalat. Amennyiben sztiks.ges, arr6l
teleptil6snek kell dcintenie' Azi mitati,"*-"
a
^",r6ori nagy
r.r,t-"ll;gy
sztiks6g nincs 16. Mez6ori szolgu'at
az elmult ev 6szdn sz:61o6rzesr. uolt Bodrogkere;;;it,,,Szegi,
szegilong, Tarcar telepril6seken.
S z6l ctlop6sr6l nem tettek
bej er entd st e ge sz he gi arj 6teiint,i.n.
-u
Az egytittmrikcjdds a teitepiiidssel, rigy helyi
r.-u-. szintjdn, a rend6r6rs parancsnokot ds
6t magdt tekintve- is j6, lmeg tataljai egym6st,
ha
sziiksdges.
Bodrogkisfalud viszonylattban nem
jellemez6, hogy takilko:zniuk-kelr,"vaolrun t.i.p,irer,
ez sztiksegesebbl
Azert vannak itt, hogy tljekoztatitst
"rror
adjanak, 0.. ia"iselcik
rdszirol i, sre.etn.nek vdlemenyr
hallani' Minden dvben rnegktildenek egy-egy
"
k6rd6ivet, ami alapj6n ertJt.ter." keriil
a teleprrldsen
szolgillat.t teljesft6 rend6rtik tevdkenysdg.l
Kapit6nyragi uirr* ytutiuner6s n6gyes, ami j6
eredmdnyek mondhat6' Bodrogkisfaludon?,3l-os
", vdlemdnye az, ami
e.tZr."Grt kaptak-A-rur.orrag
a fontos' Mondhatnak mindenfele szttmadatot,
ha a rur.o, nem igy lifija, nem erzi biztons'gban
yaght. B o dro gki sfaluj g_n vi szont ilyen pro bldm6j uk nincs.
Kdri a testriletet fogadj6r< e:I abeszimol6t
es ,6ri;;k;;iiseket.

mr;t^itl

;;t.t,

AnAvr LASZLO
k6pvisel6knek.

polgiirmester megkoszcini

a sz6beli tijekoztatot is,6s

atadja

a sz6t a

BALOGH SANDOR x<dpviselo
mez66ri szolgalattal kapcsol atban elmondja,
hogy
Bodrogkisfalud Bodrogkeresztrirral kiizrls.
hegykdzsdto.n uun, az ottani lakosri mez*or jarja
nap
mint nap mindkdt teleptilds hatfuat. olyan j6l
iegzi ariunkrij6t, r,ogr-Jg aziis vegig lehet kcjvetni,
a sz6lltulajdonos mikor jrir a szolojeben.
Nagyoi jo a r<apcsor at a-ezooii szolgalattal.

.a

KERESZTESI JANOS rendorkapitdny elmo
ndja, az itt dl6 embereknek nagyon
fontos, hogy
"
meg6rizz6k azt a term6st,
eg6iz.6vben
i'olgottuk, amivel foglalatoskodtak. Az6rt volt
.ami.6rtsziiksdg a mez65re, merrt olaszliszkrin
volt piir otyai csal6d, akik tal6itak--olyan teniletet,
ahovii
sztiretelni i6ttak' Ha arra.iogosults6got
talttltak egy t6bl6ban, akkor
,r,1,i:dben
is okoztak
-a,
gondot' probldm6t' Ha tradi6k, hogy-figyelik
6ke;'an6l a te.iletr6l elmennek . A mez6omek
is
kciszcinhet6, hogy nem volt srorotop'assailapcsolut*
froute-u.

AuAvr LASzLo polgd*nester is megercisfti, hogy volt
egy megbeszdl6s a mezoori szolg'lattal
kapcsolatban' melyet j6nak tart' A bodrogkeie
,titoi lako.sir mez6ortlljcitt is a telefonos jelz6s,
amikor pl. valaki leboriton egy fel kocsinylepitesi
trirmerJket a hatiirban.
KERESZTEST JANos rend<irkapitdny kclzli,
hogy ezdvben is lesz ilyen megbeszdlds
ds szolg6lat.
AoAu LASZL} polgiinnester elmondja, hogy tovribbra
is fenntarlj6k a helyet a kmb-s iroddnak.
M6r kaptak 16 igeretet, nafJyon szivesen iat"au\it
u. ioii,' ,lletve a korzeti megbfzottat.
KERESZTEST JANOS rend6rkapitany.tudja,
hogy ad6sok
dologgat. Jelenleg Szegiben
van a kmb-s iroda'-Ha ofl: tudnrinak j6
? Bb-l
k<inilmd";.k.tbi;ositani,
akkor ,rZi.
rossz helyen,
mert a jelenlegi dprilet nern megferelo. naaja
m"gt,itjak *i Lrr.

t"*.

4

I-tszt'6 prrlg6rmes ter jelzi, hogy az itteni helyisdg
megfelel6" Tarlsak evidenci6ba,
nagyon szivesen bizto silj 6k az k
o iahelyi sdiet.
AnAnn

KERESZTESI JANos rendorkap itdny
kozli,hogy

a

kmb-s szdkhelyet nehezmegm6dositani.

NAGY csABA rend6r6rs parancsnok elmondja,
hogy k6rze ti megbizotti valtasel6tt
rillnak.
KERESZTESI JAN(T,i:ld6it avityy
jelentdv<iket, hogy a kcjrzeti
megbizott nem
fog elmenni' csak egy m'6sik szinten
!aie$,tot)?a
fog munk6t
vallahl nyomoz6k6nt. olyan jirirparancsnok
aztl kmb-s' aki drtizedeket tdltdtt el rendorke"t
lesz
er i"r.":i 6rsrin J"*#
Elotte ki fogi,k kdmi a
testiilet vdlemdnydt, amikor vdltani
"
tenyrr..ut".t. egy:o
h6nap k6.d;;;; ezbe fogkrivetkezni.

*3f[,f:{r? i""j:il'#:ffi#::l tartja, hogv Bodrogkisrarudon rend6rcsarridok terepedtek
ffiilffi"Hirt*iff,J,*:trY:;:T,#;:?l
AnAu LAszLopolg6rmester

szeretnd

nem biztos, hosv szeretik a rendciroket,
de

,hamirdsszej<inne

a

a kamerarendszer a telepiildsen.

KERESZTESI JANoiS rend6rkapitdny elmondja,
hogy kikdrik t61ik a biincseiekm eny
adatokat a
kamerarendszeres pillytuathoz. ahol
rossz a k6;bizto;; ag, ott miir van tou-.r*.".rdszer.
Nem drti,
mi6rt nem jutnak el odii'ig, hogy ahol jo
a r<ozuiztoniut,
megel6zds cdlj6b6l 6pits6k azt ki. Nem
akkor kellene mrir, amikoi' baji'an, hanem
"u meg 6riznia
amikor *.gllrr.t
biztons6got.

anAu L{SzL}polgiinnester

megemliti, hogy Bodrogkeresztrirban k6t
hete vandrilkodris tcirt6nt.
Jegitett ,,oi"nu, ae Jfat
-ugrL irr.nrr."rr"r a polgiirmester
*,#ffiTffi1#i|zanezdse

NAGY csABA rend6r6rsparancsok
elkcivetrik.

fr"d:l.:iszLo

megsegyzi, hogy vissza

polgiirnnester sz61 an6l,

f-ffiYilTlJ**??;,#1":ftr,:riny

is rillitot tak az eredeti tillapotot az

hogv drzdjnerdrogok ds kem6ny drogok is vannak
a

ermondja, hogy rendpnek a droggar kapcsoratban,
de mdg

AnAnn L{SzL}polgrirmester ismdtelten megk0szcini
a trijdko ztatitst6s kdri ajelenldvciket,
ha van
md g hozzitsz6liisuk, tegytlk me g.
KEPES FERDINAND kdprvisel6 is k.szcini
szdpen at'jekoztat*st.

AnAu
20
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LASZLO polg6rnester k6ri a testiiletet, hogy
vegydk tudomdsul Bodrogkisfalud
b iimigy i -, ko zb izttrns 69 i
hery zeteror szoio tai euo ztat6t.

. dvi

il"ffffiil11-i'i,jffiJ,T*ilili;f,",r*x:^'t

veszi

a

kcizsdg

terepil6s 2016. 6vi biiniigyi-,

2. napirend

aoAivt L{SzL}polgdrmester ktiszcinti Moln6md
zboraiBeittakulturSlis krizfbglalk oztatottat,
aki
most 6tmeneti id6szakban .munkandlktilin van.
A Kcizcissd gi Hazban foly6 tevdkenys6gr6l, a

)
kcjzmrivel<idds helyzeteirol,

mrik<jddsdrol sz6l6 iriisos anyagot
mindenki megkapta, mely a
iegyzlkdnyv melldkletdtkepezi. Felk6ri ut
szobeli
titiekoztatoja az k6sos anyagfioz,
azttegye meg.
",toiitt,;;;""
MOLNARNE zBortAI BEArA kultur6lis
kcizfoglalko z.tatotlelmondja, hogy
azrij foglalko ztat.ts
beindult, vdrjaaze-miailt, amikor kell
mennie Mirk;i;; a.|.iirni azuj szerzoddst.
A kikiilddtt frdsos anyaghoznincs sz6beli
kiegdsziten i ualoja,u r.eroer"r.r.1riu"r.n
viilaszol.

f3f.yr,*:fi*L,!1f":X1ilil"fi:ffi;fl*:tt'i,

hogv rcjvidesen ismdt be rogja Morn6rnd
torreni

a

Atadja a szota jelenl6,r6knek.

HEGEDUS JANos a B;odrogkisfaluddrt
Kozh.asznuEgyestilet elncike szerint
mindenki tudja, hogy
Motnrirnd Bea mir, mennyit Jorgozik.
Kdrdezi, ;;k";i;r, v6gre {d;;;;.rve
a munk 6ja, hogy
fb6llrisri 6s nem kozfoglaikoztat6tti
alkalmazisb;;;;;i1
u.munk6t
vegezni.
Az
,.rtara veszett
tevdkenysdg nem a hdt eit napjfua
sz6l' hanem n"ltii*e"r:
is,
biirmit
o.
uJltirrek
a renderkezd-s6re
6ll. Azt a tevdkenysdget - amii tOte elv6r
^
sok rnina.nt
il] csak megkriszdnni lehet, ds m6g atakafitSs
ilffif,1Tffijfrl|filL::J,::orvosorni kell, hiszen orvan szintimunk6t vesez.g-y.atii, amit

AuAvr LASzLa polgiirmester elmondjl,. van
egy rovicl id6szak f"ebruar 2g-valbefejez6dik
"
a
indul ujra - liotit egy h6nap,
ami
kimarad
a
kurtur'lis
kdzfoglalkoztatdsbol' T'ermdszetesen ezt
ai id,bszakot, amilies ik, iz,;rrr.or-any zat javadalmazza.
A kulturdlis kdzfoglalk'cztatilstper pillanat
-il;"k;;oln -", kell, hogy fogi{ik, hiszen ez nemaz
cinkorm6nyzat penzebll megy. fuar^ sz6bajott,
rrogv u'iry1v9; *,yit* ii"[iiz6si
szerzbddst kapjon
Moln6md ds igy magasatrb bert fognak
n"[i oirtoJit*i. a mttur6lis kozfoglark oztatotti p,lyazattol
nem szabad elesni, ezt az 6llam15mogatja.
Az dnkorminyzatnak ftt;;
keil bdrt frzetni, de
mindenkdppen fognak valamilyen m.goid6st
tarillni - a',a - mivel a garantdlt minim6lbdr
is
megemelkedett - hogy helyre tegydk
a
b6rdt, J. n"* akarjdk megsztintetni a
'
kulturiilis
kcizfoglalkoztatisitt'
Pt- *sy -titan pint, mely .gy .-u", munk6j6t valamilyen szinten fed,ezi.
J*il*J* ?rZTuI]I umiko' sirna tozrogruil.oZiutoiitdnt volt ui ,inr.or- tnyzatnril,akkor mdg
p^lydzat ds lebegtetih mikor

HEGEDUS JANos a l3odrogkisfaluddrt
Kcizhasznri Egyesrilet elnoke tudomiisa
szerint Moln6rn6
vott i olt.

Zb or ai B e ifia krizalkalme

MOLNARNE zBoRAI IBEATA kultur6lis
kdzfoglalko zlat?tt elmondja, hogy 2002-tbl
ifirisrigi
referenskdnt 6llt alkalmitzT{an, mely
hasonl6 a k"ultunilis kcizfoglalkoztatrishoz.
Amikor elment
aztnan sztint meg, majd 2010.
r.t^rur-azott
volt Jves
fl"1T1;r1,f;?1ilffij,.folrtatridott,
"?eeis
HEGEDUS JANos a Eiorlrogkisfaluddrt
Kdzhasznt Egyesulet elndke mind a kcizfoglalko
ztatotti,

ffil,lfJlH?lT,:ffi :l#f f:ffi ;?:,1:l5;i**il'"ivriasznak,^4nLenatei6keny,Jgd.r,
Annvr L{SzLopolgrirmester mint m6r mondt a,megbizBsi

dijjal ki fogiak egdsziteni aberct.

HEGEDUS JANos a Boclrogkisfaluddrt
Kcizhasznri Egyesrilet erncike szerint
ezt mftrrdgen meg
kellett volna ldpni.

AnAvr LASZLO polgtumester kozli, hogy meg
ldpni, de nem fogidk kiengedni apalyzzati
rdszt' Megbizdsi dijjal ki tudj6k egesziten:i,-..t lgiak
r"?r;o"i"t
akozalkalfti"rrib6rt, abrutt6 162
ezer forintot' Tudja, hogy a- kozalkahazottaliakiun
.!y bizonyos el6menetele, de tudomdsa
szerint azellttMolnrimd Eiea ifirisrigi referenskdnt
volt ituui^utuu.
minden evenpiiyitzvavolt16.

6

MOLNARNE ZBORAT BEArA kulturdlis
kcizfoglalk oztatottelmondja,
ivz utols6 6vben az iinkormi"yrut kcirtsegvetJsJuor hogy 200g-tol m6r
egy dvig dolgozott

ffi,#*":!Ltr#.

HEGEDUS JANos ar-Bodrogkisfalud6rtK
ozhasznuEgyesrilet elncike szerint innent6l
matematika' hogyan illl cissze a bdre.
Ki kell haszndlni a pdlyLzatilehet6s6get de kezdve csak
z6ros
beliil sziilessen megoldlis, diplomdsk6nt valahova
.i r."I jutnia. T6bb mint, kcizfoglalkhat6rid,6n
i['", m int ha tizott6, v agy m-ent6 soztatotti
r enn e,
;lftrT
*3ftlii;
",

ilJnLff

,llff

J;'Jffix.X*.

:*'kurrffiti,ffil"Jr:int

'"""*

m6r ttjbbszcir elmondta, megbizasidijjar
tudnak bdrt pruszban

il?fr3HYi"'*il?ffiil""1'|,-ffn*f

KdzhasznuEgvesriret erncike szerint
erce tatiijanak ki egy

AnAvr LASZLO polg6rmester kcizli, fogi6k rendezni.
K6rdezi,van-e m6g valaki nekhozzitsz6l'sa
az any aggal kapc so latban,
HEGEDUS JAN.-os a. JBodrogkisfaluddrt
Kcizhasznri Egyesiilet elncike elmondja,
amikor biirmilyen
tevdkenys6g foiyik a kcizcissdgi hfnban,
az egyesril et
alapanvagokat, hozzixal6kat biztosfiani
fogia ezutrin is' Megadjirk atSiogatdsukat
a M-olnarnd
-u*a;ar,o z,hiszsajiit gyerekeikrcil van sz6.
AnAnn LASZLO polgiinnester tcibb hozzksz6lits
ldv6n k6ri a kdpvisel6ket vegydk tudom6sul
a K<jzcissdgi Hdzban folyo tev6kenysdgr6l, a nem
kijzmiivel6d6s helyzeterol. mrikcjd6sdrol sz6l6
tdjekoztatot.

iz

A K6pvisel6-testiilet egyhangrilag tudom:isul
veszi a Kiiziissd gi H6zbanfoly6 tev6kenys6gr6l,
a kiizmiivel6 d6s h eryz ett61 6r, m ti t<ti o gser6r
szrili t6j 6kozt at6t.
3. napirend

AIAwI LASZLO polgiinnester koszcinti az tildsen megjelent
Ddvald Istv6nt, a Tokaj-he gyalja
Borviddk Fejlesztdsi Taniiics projektmenedzserdt
6s felkdri'mondja el sz6beli tajekoztat6jat.
DEVALD rsrvAN pro.jektmenedzser
9lm9ndja, egyeztetett.? .6g: vezetojevel, valamint kapott
egy b6vebb leirrist az aljegyzo asszonl't61,
trogy miiot is kell beszZhie. rir":ti majd,
hogyan jiitt
ldtre a cdg, milyen fejlesztdsek vfurhatoak,mityJnn'uJr-ttyik
a borviddken.
Korabban o is hasonlohelyzetben volt mint
Molnitme zboraiBeiia. Egy dve dolgozik a Tokajhegyalia Borviddk Fejles:ztdsi Tandcsniil.
A szitthin:, a- z-sirnag6ga, a borok h6za, a tesztivitlkatlan
megrijit6s6ban projekmenedzserkdnt vett
rdszt.
T*uj . Borvid6k Fejt6d6s66rt Nonprofit
Kft' 2015-ben jritt l6tte; il'002 ota vil6gordksdgi tertilet
Tokaj-hegyarya t<utirii6j kateg6ri itban, ami
els6sorban nem az
ktlrnyezltre vonatkozik, hanem arra, hogy
tdbb .vszfnada
sz6l6mtivel6s folyik a hegyoldalakon.
'pitett
2014-ben a tokaji borviddket kiemelt tdrsdggd
nyilvilnitott6k, amihe z a terilettbjleszt.si t6rv6ny
intdzmdnyi hiitteret bizosritott. igy jcitt l6tre";
T;G-;"gy"rja Borviddk Fejleszt6si Tandcsa 2014
ben,

A

itt

A

fejlesztdsi tanacs rildseire a

polg6rme*.t:k is szoktak meghfv6st kapni. A
taniics tagtrai,a BorsodAbairj-Zempldn Megyei rozg)aites ehoke
6s r.eptir.rE;9, u roluJi eo*iaek Hegyk<izsdgi
Tandcsa elntike, a Tokaj K'eresked6hfu
fehigyel6 bto'tts6g6nak elnok e,-tovabi6
a nemzetgazdas6gi
miniszter, valamint a miniszterelnoksdget vezetominiszteiegy_egy
k6pviseloje.
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A kcjzel tucatnyi tagb6l rill6 pl6nium..a

.

lgrviddk fejleszrds6vel foglalkozik Tavaly kdszrilt el a
kiadvdny a tokaii borviddk helyzetertekel^6s6r61,
,n.iyn.t 2016.-a:"rau"" volt a bemutat6ja . F,z
helyzetertekel6s tcibb stzliz olditas
a
kcinyv formajaban:*1, meg.20l6.m6jus6ban
elk6sziilt a teriilet
fejlesztdsi

koncepci6ja a borviddkn;!
ygrylt gy"r."rr"rl ag a tavalyi ev v6gdn fogadtak el.
Kdrbej6rtrik az egyes teleptildseket,
.leiiltek poGa.-.rrerekkel, beszdltek veltik. Fent volt az
interneten a k6rd6iv u 1**".jbft.lru
oldalon.
A nagyobb fejleszt6sekl<el kapcsolalb7n elmondja,
hoel.lesz..kdzcissdgi infrastruktrira program,
sz6ldszeti' bordszati lutat6s-fejlesztdsi
.projerci toqi Etop6ly, p;;;;am, dtil6 utak fehijit6sa
piilydzat' a vilagorciksdgtrez t otSao temakenip.iig;;risztikai ds kerdkp6rutas f-ejleszt.sek.
A kcizdssdgi infrastruktrira program
ny"rrt.r" Bodrogkisfalui.-i,l millidrdot nyert
Hegykdzsdgi Tan6cs bordsziti rizemek-egyik
a
letesitesere . Lltrehoztak a Tokaj
Borviddk
Fejl6d6s6drt
Nonprofit Kft-t' mely c6g h6rom telephelyen
dpiti;"; bor6szati,irem.i. Bodrogkisfaludon nem
csak bordszati tizemet, hanem kcizossegi
Lutgiriri ffiontot, melldkterm6k feldolgo z6 izemet
is
ldtesiten6nek. Fel fogidk ujitania tarcaf
kutato epiiretet.-"
Bodrogkisfaludon megl/eftdk a BvM Epelem
rit. te^iietdt. ott tart aztigy, hogy kozbeszerues alatt
van' Mdg az iden el fc'g kezd6dni er.k".,
a teniletek en az lpitkezes ds jciv6re kdszen
is lesznek.
Komoly ipa'dzesi ad6t fognak frzetni,-munkahelyet
is
rognat
t.r.-i#.
Itt
lesz
a
k.zponti
telephelyiik' olyan b'riiszati eszkcizciket fogn#
biztositani, amelyeket kcizpontositva lehet
beszerezni. Mfu szinezer palackot el is
adtak.

Szeretndk' ha Tokaj-h"55y"t1att azon
mezogazdasagokn ak a szkmamegemelkedne,
arnelyek sz6l6 ds
bortermeszt6ssel foglalhoznak. Ezert
v6gy6 sajdtfdldtulajdonnal nem rendelkez6
fazdllkoini
negyven dv alattiak kapJhatnrinak l0 ha
sz6l6te.iletet - cislszesen 1000 hektart osztanlnak
szet - igy
sz6z uj gazdasdgjcihetrre lette. 20-30
dves bdrleti viszonyban kapnrik-;;;
nemzeti
ftildalapb6l
ezeket a teriileteket pa'lydzat ritj6n' Szerz6ddst
" olyan
kcjtndnek. a nyertes p6ly6zokkaL

a

,

,

teriileteket
kapniinak, melyek m6r term<ire fordultak
ds a felv6sa.r." nii*r. i,
Felt6tel,
hogy a
gazdalkod6 itt 6ljen a borviddken, itt
telepedjen le, dletvitelszeriien itt tart6ziiodjon.
Eyek a programnak.a Etegyktizs6gi Tanacs a gazdala.
Alternativ gytimdlcskultlrir:a telepfidse ds felJolgozrisa:
azokon a tenileteken, amelyek kevdsb.
alkalmasak sz6l5 termerszt6ste, izt gynmdlcstermelds
villtana fel. rerriirt
tanulmiiny, mely
feltdrkdpezi a borviddk itzon tertllete]i,
"gy
amelyek aborsz6lbt6l ertdr6 gyiimcilcsfajtiik
termeszt6sdre
alkalmasak' Tavaly.jelentr:k meg a pdtyaz.atok-"
programban, melynek keret.ben
gytmdlcsfeldolgoz6 tizemeket
teirehozhatnak."iJir.r.;resztdsi
H6rom priv6t palyazd van, akik kdsziten6nek
ilyen rizemeket' Az dv e1s6 fel6ben dont6s
kell, hogy ,r,il.rr"rr, de pl. a Top-os piiy1zatban
sem
sziilettek mdg dcint6sek.
Dril<i utak fejlesztdse: a rlalaton ktirnydkdn
m6r megfe lelb mezogazdaskgi utak vannak.
Egy-kdt
helyen hegyaljdn is j6, de nagyon nagy. hiilnyoss6gok
vannak e tdren pl. a Tokaji hegyen. 17
onkormdnyzat nyrijtott be palyazat"t ktl:fr_.ii
,tu[ reitesztesre, mely tartal,mazza a csapad,ekviz
szdz mittiot kaphat
ritra, amerv
bltonos. var6szimleg
tll'iXl!?|#;

;;;l;*e.

ii

fflJl}.]l?r:'*

A GINOP 7'l'6-16 pSlyazata viligtirciksdgi

"t;

',.-

helyszinek fejlesztdse keretdben 3 ds fel
milli6rdos
kerettisszeggel van megh.irdetve i magteniletekre.
rde- tartozik Tarcal, Tokaj, M6d, Tiilya,
Bodrogkeresztrir, S6toraljairjhely, a Hercegkriti
pincesor stb. Erurek keretdben fbgnak
miljus g-rin,
6k mint konzorcium vezeto cdg kozcisen az cinkorm6ny
zatol<kal tfugyalni ez rigyben.
Eodrogkisfalud azertnem szerep et a-palyazatban,
mert nem magteleptil6s.

AnAu LAszLopolgdflnester
HEGEDUS JANos-

a

tudom6sa szerint Bodrogkisfalud a magteleprildsek
kozetartozik.

Elodrogkisfaluddrt Kozhasznu Egyesrilet elncjke
szerint, nem csak

Bodrogkisfalud, mdg Szeg;i is a magtelepiir6sekhe
ztartozik.

DEVALD ISTVAN projektmenedzser eflo1dja, hogy
ez rigyben kdrtek
Informdci6j a szeint nem
tagJeleptilds Bodrogkisarua, de m-egkdrdezi.

6ll6sfoglalist.
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A

kutat6 intezet fejlesztdse: lltrehoztdk a
Magyar. Turisztikai

ugyn6ks6get, mely egy
.
nagyon er6s szervezet. t\z osszes palydzatbantonroriiu,ni
partnerkdnt be iell vonni 6ket. Ennek
szakemberei tavaly nyir vegetot
a
iirtat<'a viddket, fei*Jner. u t.h.torJg.r..r. erot.4eszt.srik
alapjdn
elkdszrilt egy fejleszteisi tanulmriny. Ez
a szervezet.Jtu ,rrrr. a projektcsomagot.
Febru'rban ez a
kcirzet kibdviilt a nyfrsdggel, a kisvrirdai
te.iletter. g.;.,uan a csoma gban amagtertilet
fejleszt6si
rdsz'
amibe Bodrogkisfalud nincs benne.

proj ektekr6l, hanem az; tigynciksdg.

N.*

-,it,

e, nem a polgrirmesterek dontcittek a

A kerdkp6rit-h6l6zat fejleszt6se drintheti a teleptildsr.
kapcsolatban' Az Eurovel6 kerdkp6rrit
I:gl kormiinyhat inozatjelent
€rinti noirogki.aludot,

meg ezzel

mellyel kapcsolatban beszdltek

Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet elnclkdvel.
luiigy netki, hogy az a r6gi3B-as riton a vasritia
6tiitt6n megy 6t ds rig'y.fordult be a
rdgi 3801-es ritra."o azt kdpviseli, hogy
azutvonalatle kell
terelni Bodrogkisfaludon beltilre, mely
egy konszenzu, kerdor.
p,rt uzt is indokolnii,
hogy a
rdgi 38-as ftnak a Bodrogkisfaludot erintri
"t. gdpkocsi
szakaszdn
nagyobb
forgalom
van. A
Kossuth rit sokkal bar6tsd.gosabb gdpkocsiforgalmat
bonvolit le.
Iddktizben megkapta az:' iiformit ioi rr"gv
eJJr"gr.iri"rio esetdben a 37-esftirit mrisik oldal6n
l6v6
sz6l6tertilet tartozik a magteleprildsbe,
magaa telepiilds nem.
Jelenleg a Nyiregyhaza - Tokij k6z6tti.siakalzkilkpt
rit 6pitdse folyik, jrinius 3O-ra kdszen kelt
lennie' A kcivetkez6 titem - hogv egym6shoz
.fiiz5d,6;;ki.gy.n.k a ker6kprirutak - a Tokaji Tisza hid
atalakitasa lesz, hogy at tudjanak
a hidon. a Nip Zrt. az epito, a Magyar Kozut
.;o*i
zrt. a
karbantart6' Ezt kcivetc'en tuij6k majd becsatlakoztitni-a
sd-rospalaki reszbe. Ez nem azt jelenti,
hogy rij utat dpitenek, hrinem a-kdzriton
ki lesz azletciive terdkpriros felfestdsekkel, t6bliikkal.
MAJOROS PETER kdipt7i5"16 a BodrogkercszturTarcal kerdkprir ut szakaszrak4rd,ezftt.

lil]g"t*

*$4

it

DEVALD ISTVAN prcrjektmenedzser elmgndja,
hog{ ott
fogi6k tLblazni ds jelcilni a
kerdkprirutat, gyakorlatir agf sebessdgkorl6toz6si
taamuath"etyeznek el.
Tokaj' Tarcal' Bodrogkeresztfr 6s-M6d telepuldsek
u"uoLt egy pfiyazatot, melyben m6g nincs
dont6s' A tervek elkdsztiltek arca,hogy
a Tokaji hegyet
-.gt.rtir" ui tl, it^egy Tarcal fel6 majd
ritjtinBodrogkeresztrirba,aDereszlrin1eresztuar.etsoutc6radsrigymegyM6dra,

ki
i

Bodrogkisfaludot illet6en, ha jdnnek le a
krizutarot-it rogr,ik flezni,hogy a k<izlekeddsi forgalom
miatt esetlegesen ho gyanL hozhitj dk be B o
dro gki sfal udra az Eurov ell6 kerdkp6rutat.
Meg van hatdrozva,.ho;gy mennyi penzfonZst
kell biztositani ehhez, de csak az EU-s forriist
kihaszn6lva - ds ha abb6i nem uuiorithuto
meg - lehethazaiforriist beletenni.
2017-ben meg fog.v-al6sulni a Nyiregyhaza-Tokaj
,tiiurr,20lg-ban elkdszril a Tiszahid 6s a
Tokaj' Tarcal cisszekcitd :;zakasz. A fenntart6
akozitlesz. vannak elkdszi.ilt enged6llyel rendelkez6
szakaszok' 6s van ami rndg tervezds alatt
al. Az a c,61, hogy a kerdkpiirutut kritonb,i
z6 vfrakat,
turisztikai l6tv6nyossiigoJ<af kcissenek 6ssze,
a tokaji szakasztosszekcissdk a s6rospataki
ritvonallal,
hogy Boldogkovtualj.rit bekdssdk hegya-ljrih
ot.
eiuttkeial, a zempleinen, Hut6kon ds Tolcsviin
6tmenjen azutvonal ds a rdgi :Z_esenJ8l3cin
vissza.
szlov6kidban el6rdbb j6rnal< e tdren, mintitt.
Ha Boldogko.vfuariin6l azempleHen, v6gig aregi3Tesen el tudnak jutni srlrospatakit, akkor
m6r s6toraljarijhilyig el tudnak menni.
Amit el lehet 6mi a kerekpin*tak kialakitasa esetet
en az az, hogy az Eurovelo jcijjcin be a
telepiil6sre 6s ne a r6gi 38-ason menjen. pilryazni
nem az.nkormany zatokfognak.
Eodrogkere sztirban a GINoP-ban telv6ros.rekonstrffi
6ra fognak pen uupni, azt nemtudja,
hogy a kerdkpriros fejlesztdsben hogyan gonootto;""[
Xr:'ort et ai abelv6roson keresztril is ds
nem
kell felvinni a Felsd utcfira azutvoiilat.

i

APi.y

LASZLO polgiinnester megiegy zi, hogy sok feld
van lehet6sdg Bodrogkeresztrirban vinni

a kerdkprirutat.

}]r[fl"

ISTVAN projektmenedzser megegvzi, hogy a kerdkp6rosok
inkribb szeretik a sik
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AnAu LASZL} P'clgdrmester nem drti, midrt nem lehet,
hogy azEurovelo kerdkprinit bejcijjdn
Bodrogkisfarudra, fermenjen a g6tra
6s a gfnon .nl* sr.gi vdgdig.
DEVALD ISTV"IN pr:ojektmenedzser elmondja,
ha bekanyarodna Bodrogkisfaludr a az
utvonal,
akkor mdt 3-4 ritvonalon is mehetne^toy?lb,91,
rsr.si viziLazisnar r"rr.rr. visszahozn i aregi3T=
meg fogjrlk n.t it ."'""ili a lehetosJg;kJ."b*"n
vrimosrijfaruig3o
ii,i;.Tl,l?"rffit*lfutasok,
polgdrmester tudomiisa szerint tervezik
v6mosrijfalut6l Siirosp atakig ennek az

frl*T,nifi?#lrl

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt
Kcizhasznri Egyesrilet elncike szerint
Bodrogolaszit6l
S6rospataki g tervezik ra ii g 0 I _es-fe
lttjit6s6t.

DEVALD TSTVAN prrrjektmenedzser elmondja,
hogy a 37-es foriton mindenhol
6tkel6s.

f;3#i"l,tir,?rfflgrirmester

elmondja, hogv

a

probldm 6s az

37-es ut atatt rtlehetne menni, lenne
16 lehet6s6g

DEVALD rsrvAN projektmenedzser a biciklis
turizmusban

tdrs6gen" A honlapukon fent vannak az
inform6ci6k.

nagy fantttziilt

lffi,sokat javitana

a

megkoszcini a rdszle tes tifiekoztattst.6r<
rigy tudt6k, hogy az eg6sz

$i1#-lfjfifu!,ojf;X1trjler
n6v'{r'o ISTVAN pro.iektmenedzser

pdldakdnt emliti, hogy a S6rgaborhri

z

is aviligcirdksdg

AnAnn L{SzL}polgrirmester megemliti, hasonl6an,
mindenki rigy kezeli, hogy
bo dro gkere sztur i, p

a 4g-as emldkmri

rdsze, ami Mezozomborh'z tartozik, de
Mez6zo*uo.

e

di g B

o

dro gki sfal ud on v an uo ri

n"-

magteleprir6s.

ii, gut arnue.

onvar'n ISTVAN

projektmenedzser megsegyzi,Bodrogkeresztfr
ds Bodrogkisfalud rigy egybe
ilLftitoinet. Ezt elkel rogadni. M6g 6 sem
rit mrisik fele"mar Bodrogkisfaludhoz tartozlk.
Az epitett orciksdgek feltijftdsa keretdben a bodrogkeresztiri
kcizdpkorri templom - mely mtieml.k fehijit6srlra kenil majd sor Bodrogkereszturban
Sritoraljarijhelyben tiveghidat fognak 6pfteni,
iremzeti Kurtur6ris aflp fagizati kifrrisaiba
bere-fo g tirto)ni
van 6ptilve, hogy nehezkettdvillasztani,kiil6n;;;'"gt
tudta, hogy a bodrogkeresztfri Kossuth

ffittTj;':::1#'ffi11:rj;:, ^

Ha bdrmi pillyazati lehet6s6g van Bodrogkisfarudra
n6zve,sz6lni fog.

AnAu LASZLO

polgdrmester megkoszdni a t6jdko ztat6st6s
Ddvald Istvdn ttwozikaz ril6sr6l

4. napirend

ALEXA ILONA aljegy,6 a polg6rmesterlSjdkoztat6iael6tt
kozli, hogy megndzte Moln6rn e zborai
telartat r.ou"toln 2010-ig ioru,itaro zott
idore iSrisagi

}"ffifrA?n

W::r{;r::)gves-6nek

MAJoRos PETER kdprvisel6 szerint m6r nincs jelentosdge
mikort6l meddig volt
A kultur6lis krizfoglarkoztarotti bdr6r ki kel egdsziteni. (

kcjzalk almazott.

AoAivt LASZLO polgii'rmester megjegyzi, sosem volt
biztos, hogy kiirjrik-e rijra az iflisSgi
referensi pllyir;atot.
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ffi-fi:ft5rr#:h-1ii,""'j,u.k6pvisel6

az

iil6sre,

isv a

k6pviser6-testiileten megierent

AnAvr L\szLopollgdrmester elmondju,
logy varga Gyorgy aHegyaljaold Boys sportegyestilet
elncike szeretne az tildsen.megielenni
is paiszot
riorni az_egyesiiietrdl, valamint kdrdse lenne
testtilet fele' Ezzel kapcsolatbin kiosztott
a
az iles er6tt egy kJiehet, ..ty., a mainap
kapott meg' Az
folyamirn

egyesiil*nek lenne egy olyan kdrdse,
mely-szerint kaptak egy meghiv 6st
aromfniai
sepsibodoki 2017',6prilis z' es aprili,
9. k,ir,itti iiorrutuun ,rri"iitt'sportrendezvdnyre.
busszal szeretndnek menni' nz egyluet
Kdt
aiztositia re;;ikr. a tarcalicinkormiiny
zat,
amrisikat
Bodrogkisfalud cinkonn anyzatadszeretn6k
pedig
elkdrni. csak a busz kell, a
unyagot <ik 6lln6k.
MAJoRos PETER kdpviselS szeretnd tudni,
hogy
sportegyesr.ilet tagjai nem fedik-e
Bodrogkisfaludi sporl 6s Eletm6d Egyesrilet
a
-a
tlq^tho-gy kiket
tuaii
ir-uj szewezet. vdlemdnye
szerint j'6 lenne' ha itt lerrne Bodn6r-cs
aba agKB ind[", mert-rigy a kdt
egyesriletet egyi.itt tudnrik
vizsg6lni ds megtudnrik, hogy a kdt
mellett.
mrikcidii<,
vagy egym6s ellen,
.egyesiilei
valamint' hogy mit csiniil az igyikes
mit csinar uIniril.. o ,igy kszleli,mintha
a BSE-bcjl kiszllltak
volna 6s l6trehoztak volna.gy *arik
egyestilet.

,i*

"

"tt-al

ALEXA ILONA

elncikdnek, aki nem 4i"tlv.76
jOtt en.

elmondja, hogy fnisban felkdrrdk,
majd meghiv6t is krildtek a BsE

AnAnn LASZLO

polsJarmester elmondja, hogy a
Hegyalja_old Boys Sporregyes nlet 2016.jrilius
Bodrogkisfaludon,
mar 2007-tiil folyamatosan r6szt vesznek
sportrendezvdnyeken' Eie lett adva a cdgbir6srigt
o,,
ia"i,"gyzdsi kdrelmrik, de bizonyos okok
miatt
kdsve jegyeztek be oket' Ez egy rij egyesrilet,-folyamatosan
tevdkenykednek. pl. Tokajban is egy
komoly torndt szerveztr:k. Eg/ n6i csapatot
is pr6b6lnak cisszehozni. Kdri azzal kapcsolatban
az
6szrevdteleket, hogy mi legyen a busszal.

2-6n alakult

d;'

T"g

Megetkezik az iildsre \/arga Gydrgy..a
Hegyarja old

polg6rmester kciszcint az: til6sen. EimonOla,
_Boys Sportegyesrilet elncike, akit a
hog;;a ilJr"f_*"t a kdpviselok megkaptak.
Szeretndk
tudni mi kcize van a BSri-'ek ds az old
Boys egyesuretnek egym'shoz.

MAJoRos PETER kdpvisel6 nem tudja, hogy
a BSE-vel. mennyire dorgoztak ossze. Milyen
terveik varxtak' l6tni kellene a kettot egyr.itt,
rn"tyit mit cilel fel. Egyeztetett-e egymrissal a k6t

egyesi.ilet.

VARGA GYORGY a FJtegyalja old Boys Sportegyesrilet
eln<ike elmondja, hogy semmi kcize
nincs
az egyesiiletiiknek a BSE-hez, semmi. bttrfrogai,
.gy
teljesen kuldn iillo szervezet. Nagyon
rdgen miikddnek' de csak most lettek
"t Eejegyewe. Az egyesii ret
hivatalos firmdban
alapszab'ly.ban
benne van, hogy mi a tev6kenysdgrik.

ALEXAI rLoNA aljegyz(' kerdezi, hogy mire iriinyul

tenni.

maga

a tevdkenysdgi.ik, mit

szeretndnek

VARGA GYORGY a Hegyalja old Boys Sportegyestilet
elncike elmondia, hogy szabadid6s
t.uet.n|reg.iteg.r*t "ii.*6" n 6s hazai paty'n
labdarug6 tornakon vesznek ,"rti. sljnog.
tinjtiJ'paiyauur- n.,, ,..ni.lk.rn.t . Ide vannak
bejegyezve Bodrogkisfaluclra' Trivlati tervrik
krjzcjtt'szerepel egy mrifrives p6lya letrehozirsa.
Tizenkdt palydzatot figyelnek. szertedgaz6
kapcsoratrendszenel ..nd"lk.rnek. Sepsibodok
Tarcal
testvdrteleptildse'
tevdkenysdg keretdben ellscisorban sportokisi

ahovd ell szeretndnek menni ds majd vissza
fogi6k ciket ide ilrvni es venddgril l6tni.

ALEXA ILONA
csapatban.

aljegyz:'6 megiegyzi,

akkor tulajdonkdppen az "cireg

fifk,'

6sszerilltak egy foci

tL

VARGA GY0RGY ;z Hegyalja old. B-oys
Sportegyesrilet elnoke elmondja, hogy
rendezvdnyrik va1' aSinek tn.grt.ru.zdsdben
biitosak..Elsosorban

vannak' Rendezvdnye'iket "albdrGtben"
kell

bejegyeztetdse.

iilr;;i;k.

5-6

j6tdkonysrigi meghivrisaik
F6l 6ves -""r.iirtua ke^irt az egyestiret

van bd;lyegzcljrik, ad6sziim"k,"t;il;;kival
is rendelkeznek.
AnAnn LASZL} polgdrmester szerint az iskola
tornaterme nem alkalmas teremfocira.
emlitette a testiiletnek, hogy nem volt
Milr
egysre,ru

az.gv.rur*

bejegyeztetdse.

VARGA GYORGY a Hegyalja old Boys
Sportegyesiilet elnoke elmondja, hogy
hdt 6ven kereszriir
Nem'
kimondani, r,ogv ;iry.,i-o,,,.g.[ue

i1ffi,,:,"i??*'.*:1,?:i"i"ttek'

"kd;

rertlt

AlAnn LASZLO

polgrirmester kdrdezi a kdpviseloket,
tiimo gatj6k-e hogy a Renault-ot az
egyestilet rendelkezdsdre bocsiitsrik
kdrt
id6pon,uun.
egyJs.iiet elncike vezetn' az autot,
kcitndnek vele egy megdllapod6st, ha 1
barmi olyan ;oi;g tcjrtdnik az arrt6val az
az6 felel6ssdgrik.
casco-ja van a Renault-nalq a felel6ssdg
biztosit6sa be uan fizetni. Kiilftldi ritra
kell a zdldkfutve
melyet kikdmek a biztorsit6t6l, valamint
iulajdonos ihozzejLrulfis az orcz6+gelhagy6s6ra.

a,

VARGA GYORGY a Hegyalja old. Boys Sportegyesrilet
elncike is utdnakd rdezett,de ahol van
casco, nem lehet plusz biztosftrist kcjtni.

*iltr*S:r:t?.

pol5l6imester elmondja, drdemes kivdttani
a oEp-es EU-s bizto sitasi karty1t

VARGA GYORGY alJegyaljaold Boys Sportegyesrilet
elncjke ehijsagolja, hogy Tcirdk Dezso
megyei k<izgyiilds elncjke is utdnuk
megy Rom6niriba.

KovAcs LASZL}
kapj6k vissza.

a

kdpviselo k6ri, ha teli tankkal odaadj6k a
buszt az egyesriletnek, akkor rigy is

A Kdpvisel6-testtilet egyhangril aghozziliilrul ahhoz,
hogy aziinkorm6n yzat tulajdonriban I6v6
"sp
gvffi i;, ren d erkez6s 6re L o cs 6 ts ek zo n .6p rnis
fi si'-?"1.|i::il,1rffff1ffi ,311,?:v' ".t.

AnAnn LASZLO polg6rnrester elmondja, hogy
az egyesrile t timogatftsixa akds6bbiek
folyamrln
kenil majd sor' Nem nagy dsszegr6l lehei s ro,{"r"gr6il"*ogatni
ezt
azegyesriletet is.
K6rdezi az egyesi.ilet elncikdt6l, hogy TAo-s patyara:tiinr.szt
vehetnek_e.

VARGA GYORGY a Hegyalja old Boys sportegyesiilet
elncike elmondja, hogy ebben apaly1zati
form6ban nem vehetnek r6izt, annak a feitetelnek;;
iuar,ut meeferelni.
Ezt kdv et6en Varga Gyiiirgy tiv ozikaz iil6sr6l.

rdtdrve

fii*XrlT,??3#ig6rmester
Az elmilt h6t pdntekjdrn volt a

a

tdiekoztatoj6ra elmondja, hogy m6rcius
h6napban mar

Rdvhaj6sok orsz6gos szdvetsdgdnek elniiks.gi
rildsdn. A
p'lydzatov'kal 6s a havfniahelyzettel kapcsolatban
uorr.Ev megbesz6l6-s . Az 1vikompp'lyazatr6l

volt

is

sz6.

Egyeztetett az abattjsziint'5i cdggel a
ajt6
kapcsol atban, ami 3g0 ezer
ki. Mrijus ts-ei hatririd6vel{rri9m
kdfie;ak-hangszigetelds6vel
T.iit99il6n
-.-guuioritara,.
Az sw-umweltechnikt6l ikerest6k meg egy tenilet eladissal
kapcsolatban mdrcius elej6n. van egy
teniletrik a volt rdgi 38-as rit mellett pa.nuru.orun,
szeretndnek adni, mert hasznositatlan

u-iill
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tenilet' o'ut ny,,mondtak' Tulajdonkdppen

ruri-;t:nfirff:'br:kapcsol6d6s

miart.

a bofiszati cdgnek lenne
a bor'szati
e.i**t Ji.arrorutot-priicser u,.ut,drdeke
hogy 6ssze hozza a

Erd6bdnydn voltak tiirsuliisi rildsen
az ovodafenntartiis k1n1s1n Ugy gondo
rja, tiszt'zodott a kozc,s
testtileti iil6sen a dolog Szegilongon,
hogyan i; f"g alakurni
6vodat6rsulils.
"r" "r?o""tkezend6 idoszakban az
orvo s miszeriav itdst int6 zett,
m6rci u s 8 - 6n p e di g

$*mr'#.uiJ,t|l'"1i" i,t] Iili ;ril:, :'
tinkorm6nvzat

nev6ben ds

:Tftf?:lijn;T

r#'.:'f;:Jffifi1::#i&rl,vettek
volt egy utols6

i

a

masanev6ben egy szril vir6ggat

a

n6ket, a

r6szt, ahol talllkoztak6s a teleprilds jdvdjdrdl
beszdlgettek

egyeztrotdse Mal.t polgrirmester
rirral a mrircius l5-vel kapcsolatosan.
Marcius l3-6nZHK iildsen vetirOszt.
Tokajban az EFop-o s
loiiylzatkonzorciumi meg6llapo d,6sat irta ar6.
y:f,:ffiffi:nfiAT*t"Tj;1n"t nem volt igizan'nasv tcimeg, de a tavalyi retvonul6shoz

kdpest

Marcius 16-an egytittes testrileti rildsen vettek
rdszt.
Mrircius 20-6n a v-izigyi igazgatosl,ggal
volt egy egyeztetdsrik, bevonva azokata tulajdonosokar,
akiknek a giit te.ilet6n voft tulajdoriuk,
u^i
hogy ez rendez6djon, az dnkormriny zattol^Z!;%;;g az 6v6k,mert nincs lerendez'e. Ahhoz,
ir- r..ii
szrinddkny ilatkozat, miszerint
tulajdonba adi6k az tinJ<orm6nyzat tuliidonutuan
"gy
ilto,
i;
gataterirrt,i i"r,ileteket. Az ovIBER
a
'llami
annak idejdn ezeket nem r.ende zte le.
volt a munkarigyi kdzpontban egyeztetni apiiyfzatokkal
kapcsolatban. A programok elindultak.
A
yffi:J;'""Xfi**"":|!'ni egv leghez, de^ a itudaepitJshez, a petofi riti ingiuan rendbetetelJhez
KEPES FERDINAND kdpviser6 kdrdezi,
ki lesz a k6mrives.

*}*H#iif*o

polglinnester elmon dja, vat6szintileg
Tarcalr6l fog kikcizvetrteni egy k6miivest
a

xrpEs FERDINAND
valakit.

kdpvisel6 megjeg yzi, hogy akkor a Munkatigyi
Kozpont krizvetft majd ki

AnAnn LASZL} polgiirmester

elmondj a, az aljegyz| asszony elkiildte
az trajinlatot dr. G6l
Andr6s Levent6nek, amil:.a testtilet meghaiarozott. " ""
A Haller Kriria ll-ben ldvci lakasra lenne egy bdrl6,
egy fiatalhrilgy afriwal.Kdrdds az,hogymilyen
dsszegdrt tudndk odaadnii' Erd6bdnydn
doftozik u gi..r birtgkon, jelenleg Tokajb6l jrir
be. A lakris
komfortos' meleg viz van,kandall6val lehei
fliteni. Annak a lakrisnak uurriirir,in vizorftja.A
vizet le
lehet olvasni 6s kisz6ml6zni. A villany6ra
ktildn van. K6rdezi, mennyi *- *irrreg,
amennyi6rt ki
lehetne adni' miir ha ki s:zeretndk adni.
6 ott
a rezsin - vllany, viz - kivi.30 ezer
forint/h6 legyen a bdrleti dij.

t"ra"ir;,;;tt

rEpns FERDINAND

k6prviselo kdrdezi,

MAJOROS PETER kdpvisel6

a

hogy megnezte-e

a lak6st a leend6 b6rlci.

pincdre kerdezftt.

anAvr LASZLO polg6nmest et kozli,hogy megn 6zte
ahrilgy
adj 6k,

an az cinkorm6ny zat haszniij a.

fi3r1ft::-*ii?ln.k6pvisel6

ds tetszett neki a lak6s.

A pincdt nem

ermondja, hogv Szerencsen, pt. 20
ezer forint prusz rezsi egy
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ffiftl#ltf#:,f*Jr"-ll"tkisfaluddrt

Kozhaszni Egvesrlet erncike k6raezi, hogy
a lakiis

AnAu LASZLO

polE;6rmester szerint lehet kevesebb_
is a bdrleti dij, mint harmincezer forint.
ortlne annak, ha valerki laknd a lakdst, ds fiitend.
Ha kffiz_eti u uiil;yti, a vizet, az, hogyhogyan
fiit, legyen az o dorga. Neki is jo a20 ezer forinto,
ueri.l a,j.

ALEXA ILONA alle'gyzo elmondja, hogy jelen pillanatban
az dnkorm imyzati bdrlak6s, amire
vonatkozik a lak6srendelettik, * uaau2l.gar"pit"ii
ue.r"ri dij. Ha n^ urabban szerepl6 dij6rt
szeretn6k kiadni a lal'riist, el<itte a rendeletde
rigy ke[ a birleti dijat megh at1rozni,
hogy az ene
ndzve is kezelhet6 legyen' A rendele-t a
Nyugdijishfnat,valamint
u rrau.tin',r, z feleb6rlakrist 6rinti,
"n#'i.;illlu.,
rrzet,
hogy mi6t" r"i.t ott. Ezui,,oof
ffi,,?f,:il#"iffiyfl:rTl;':,3*
"gy

AoApt L{SzL}polg6rmester szerint akkor a kdrddst
egyedi m6don kell megoldaniuk.
BALOGH SANDOR kdpvisel6 kdrdezi,mennyire
lenne tavol akdt lakbdr cisszese.
ALEXA rLoNA arjegyz,o kdzli, hogy nagyon t6vol
van ak6t cisszeg.

rgprs

FERDINAND kdpvisel6 tudom6sa szerint Bodrogkeresztfrban
egy tizszer tizes h6zat
A 20 ezer forintot ez esetben rerlisnak tartta.Egyedui
;an
3$S$frYjjj2:i"?"|n."'"'forintdrt'
Anann LASZLO pol5l6rmester szerint lehet sok vizet
6s villanyt is fogyaszt ani. Az alegtisztitbb,
ha minden h6napban L:olvass6k az ordkat
ds kifizeti a ,ersit, azon tni frzessen 20-30
ezer forint
bdrleti dijat.
ALEXA ILONA aljegSr2i5kdrdezi,mennyi id6re szeretnd
kibdrelni a lak6st.
AnAnn L ASZL} pol grinnester tudomiisa szerint
ho sszritdvra.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 kdrdezi, hogy
mind a kdt szobftban adott-e a fiitds.
AnAm LASZLO polglirmester k6zli, hogy kandall6 van,
meg lehet oldani a k6t szoba fiitdsdt.
ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy az egyedi fiitdst
nem a bdrbead6nak kell biztosi tani, ha
van k6m6ny.
KEPES FERDINAND kdpviselo ismdtel tenkerd,ezi,
hogy akkor minden helyis6g fiithet6.
AnAu LASZL} polgiirmester elmondj3,
a konyha, szoba frithet6, de a flirdciszobriba
kell
alternativ megoldrist tal6lni, vagy cisszenyit rilogy
6s"rigy i, o. t"rr.t ffieni.
A bdrl6 vdrja a visszajelz:6st.

HEGEDUS JANos a .Bodrogkisfaluddrt Kcizhasznri
Egyestilet elndke k1rdezi,hogy a fiitdshez
sztiks6ges f6t hol tudja t6rolni.

Anlu

LASZLO polg6mester elmondja, hogy a szob6n,konyh6n,
ftirdSszobdn kfr,,ril van mdg
2 helyisdg, takttx,melyben tartjak a t]irzeilot,mivet
nincs krilcin tl,zeltttrolo.

MAJoRos PETER kdpvisel6 a
sok.

huszezer

1-

forint bdrleti dijat tartlareiilisnak, a harmince zer eleg
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ALEXA ILONA aliegyzo ismdtelten elmondja, hogy
a helyi rendeletrikben meg kell 6llapits6k
ennek adijx.

rnpns

FERDTNAnID kdpviselci szerint, ha megnd zte a lakist
onnant6l kezdve azmin az o dolga.

a

berlb ds igy tetszik neki, akkor

ALEXA ILONA aljegyzo vdlemdnye M, a rendeletben ldv6 jelenlegi
bdrleti dijt6l val6 eltdrdst
lehet azzal indokolni, hr:gy a lak6s fehijitott.
Aki eddig kdrt vorna m6r sziikseglak6st, az ezt a dijat

tigy sem tudnil megfizetni.

HEGEDUS JANos a llodrogkisfalud6rt Kozhasznri
Egyesrilet elncike szerint a harmince zer b6rleti
drj sem sok. olyan szinten legyen haszniivaa
lak6s,
mennyen az tcinkre.

h;;i;"

AnAnn LASZLO polgrirmester elmondja, hogy a t6len is
fiitdttdk az epiletet, egyedril a
sport<iltciz6t nem, merl;ott le tudtrik
engedni avizet'.

ALEXA ILONA aljegyzo szerint a rendeletbe kiildn frj6k
bele, hogy ennek a lak6snak a bdrleti
dii6t20 ezet fofintlh6-ban 6llapiti6kmeg, eztkcivetden
meg lehet hozni a kiutal6 hatirozatot.
KEPES FERDINAND lcdpvisel6 kcizli, hogy 6 szemdlyesen
ismeri aberl6t.
ALEXA ILONA aliegyz6 ielzi,hogy hatfnozott. vagy hatfrozatlanid6re
is lehet szerz6ddst k6tni.
TIEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznu
Egyesrilet elnoke kerdezi, ha hat1rozatlan
id6re kcitik a szetzodest fel lehet-e mondani
mind k6t fel riszerill a szerukddst.

ALEXA ILONA allegyzo elmondja, hogy a lak6storvdnyb6l
ad6dik, hogy fel lehet mond ani a
szerz6d6st, ha a bdrlo
nem megferel6en haiznarjaa lak6st.

a lakdsok 6s helyisdgek bdrleterol sz6l5 g/200L (vll.lg.) cinkorminyzati
m6 d o sitiis rin
j
Ismerteti

ak 6ltala

avaso

lt rendel

et _te

w ezetet:

B o dr o gki sfalud kc; z s d g

A lakasok at

nri

rendelet

onkor mdnyz at a Kdpv i s e I 6 - t e s tt ir e t d ne k
rendetet-terezet
I szolo 8/2001. (fI.IB.) dnkormdnyzati rendelet
mddosftdsdr6l
.

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselT-testillete
a Magyarorszdg Alaptdrvdnye 32.
(1) bekezdds a) pontia ds Q) bekezddsdien biztosftott
?ik!(
feladatkdrdben etjdrva, a lakdsok ds
helyisdgek bdrletdre,-valamint elidegenitdstilve vonatttord"gy;t
;;rblilr";il sz6t6 1993. dvi
LYXWil' Tv' felhatalm'azdsa atapiai a lakdsok ds helyisdgei
bdrletdrfll szdl6 8/2001. 6f/rlIs.)
c)nkormdnyzati rendelet mildositdsdr6l az atdbbiakat
rendeli et;

I' f ' A rendelet 6 {. (1) be:kezddsdnekutols6.ryondata

helydbe az atdbbi rendelkezds ldp;
Az ilj, vagt teljes feliljftdsban rdszesiilt lakns lakbdre'20.000._Ft/h6.

2. $. Ez a rendelet 2017. mdjus

t. napjdn

ldp hatdlyba.

A tervezethezhozzSsz6liis nem ldv6n Annivr LilSzLopolg6rmest
er szavaz;srateszifel a lak6sok
ds helyis6gek bdrlet6r6l sz6l6 81200L (v[.18.) onkormdnyzati
rendelet modosit6s6r6l
rendelet-tervezetet:

sz6l6
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A K6pvisel6'testiilet jelenl6v6 5 tagia ktiziil,
a szavazkson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal' ellenszavazat', valamint tartlzkodits
n6lkiil egyhangrilag elfogadja a rendelettewezetet 6s az alilblbi rendeletet alkotja:
Bodrogkisfalu^d kiizs6g Onkorm ilnyzataK6pvisel6-testiilet6nek

A rakisok u,

n,",r,,u*

,r:;;*,r^rrrendelet

mddositfsirril

Bodrogkisfalud Kdzsdg onkorm6nyzatdnak
K6pvisel6-testrilete_a

Magyarors zag Alapt1wenye 32.
cikk (1) bekezdds. a) pc'ntja 6s (2i bekezdds6bln
biztositott feladatk6leu., etj6wa, a lakiisok
6s
helyisdgek bdrlet6re' valamint elidegenftdstikre
vonatkoz6 egyes szab6lyokr6l sz6l6 1993.
evi
LXXVIII' Tv' felhatallmazdsa alapjan a lak6sok ds
helyis6g"f"bdrl"td.oi'sz6r6 gl200r. (vII.1s.)
cinkormrinyzati rendelet rn6dositris6i ol az
alabiiut ut ,.nalri .r,
1' $' A rendelet 6' $' (1) bekezdds6nek
utols6 mondata helydbe az alabbirendelkez6s
l6p:
Azuj, vagy teljes fehijitrisban rdszesrilt lak6s lakbdre
20.000._Ft/h6.

2. g.Ez a rendelet 201i,. rn6jus 1. napj6n lephatiltyba.

AoAtvt

LASZLO pollg6rmester fojtatva a
elmondja, hogy a k,zfoglalkoztatssban
elnyert traktor beszerzdse folyamatban van. !6j6koztat6j6t
Aprilis elejdn
fog erkezni.
A kompprilyfnattal kapcsolatban felvette a- kapcsoiat otmeg vtilalkoz6val.
Osszeirj6k

a
azokat az
krizepf ttjinl'ekell adni apiiyftzatot.
Aprilis r7-en a Munkatigyi Bfr6s6gra fognak menni "70
6rdra. Feh6r raJtobeperelte a munkatigyi
bir6siigon, 6 a felperes. Ezt trijdko ituta,litt"ggel
mondta.i, ;;jro;#,#;
tcjrr6nik.
csiittirttiktin jcin a cseh T'er6i. A teszteini roiat
*
i:
n
mpot 6s tart egy oktatrist a honlapnak a
kezeldsdvel kapcsolatosinn a kollegriknak.
n.#ri, rrogv
elejdn m? renauen lesz a honlap.
":,iro^rret
ALEXA ILONA alieg5'76 elmondja, el6szcir azt irta e-mailben
a honlap kdszito, hogy nagyon j6l
miikcjdik a feltciltdst, de egy-kdi e-mail v6lt6s utdn
azt
igerte, hogy eljon 6s megmutatja.
Csiitcjrt<ikdn jon
e,szkti.zdket, amelyekre sziiksdg van.
M6jus

ds

kik6pezi 6ket.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 tudom6sa szerint meg
lett beszdlve, hogy feltc,ltik

j egyz6kcinyveket a honlerpra.

AnAu

LASZLO

,polgiirmester
jegyz6kdnyveket a honlapra.

megjeg

yzi, azert jcin, hogy fel tudjdk tcitteni a kollegak

HEGEDUS JANos a l]odrogkisfalud6rt KozhasznrtEgyestilet
elncike megjegyzi, hogy miircius
eJ ig mar meg kellett voina csinrilnia a

honlapot.

KovAcs LASZL}
HEGEDUS
Petdfi rittal.

a

a

l-

k6pvisel6 szerint le kell cser6lni a honlap szerkeszt6t
egy m6sikra.

JANos

a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri Egyesrilet elnrike
kdrdezi, hogy mi rijsrig a
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AnAnn LASZL} polgiirmester elmo:rdja, hogy a
mriszaki tervezon6l van a dolog, nem rajta
mflik mikor kezd6dik a fehijitas. Az szP rro{a', aki az

rendezi.

6k

eglszprojektet lebonyolitja, a k.zbes zerzest

fogiak a\:6zbeszerz6st is elbfr6lni.

ALEXA ILONA

aljegyz(5 elmondja, nl1c1 mee az a joguk,
hogy az cinkorm inyzat kerje be az
aj6nlatokat 6s kcisse rnreg a szerzldesta kivitele;vel,
AzSZp Iroda bonyolitja akozbeszerz.st, 6s
amikor azt mondja, hogy rendben vannak a dolgokat,
akkor tortdnik meg a szerz6dds kotds.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 Strabag c6gre
kerdezr|.

AuAnn LASZL} polg6rmester elmondja, hogy az 6
nevtik is benne van az ajinlatotad6k kcizott.
xrpns FERDINAND kdpvisel6 kcizli, hogy a Pet6fi fton megn eztek
a m6 eloz;rildsen emlitett
vizelvezetds probldmrij ,6t, amit orvosolni kef,
mert ott nem fog lefolyn i a viz.
AUAwI LASZL} po\;6rmester elmondja, hogy egy h6rom
sz{zascs6 van levezetve a Bem irtra. A
m6sik oldalon 150-es. A cs6 mag6ntulajdonri iilatiunon
megy
a foldben az civ6rokig.

KEPES FERDTNAND kdpviselo szerint, ha ez igy
marad, 6lland6 probldmrit

fog okozni. oda
nagyobb cs<ivet kell letrlnni. Rdgebben ott vdgig
6rof-ment le, de oda leit tdve egy keritds 6s az 6rok
m6r nincs meg.

Alau

LASZL} polgillmester elmondj a, annak idejdn megengedte a tulajdonos,
hogy a mag6n
tulajdondban ldv6 ingatlanon lemenjen a vizelvezetes.
A lefektetett cs6 Laromszitzas befogad6
kdpessdgti 6s 5-600 mdter hosszri. A m6sik oldalon
a lefoly6 150-es, ami 6t van vezetve a fbut alau.
Ezzel nem tudnak mit kezdeni.

xnprs

FERDTNAND kdpvis elo: azott lak6 panaszolja, hogy
ahdzanak az alapja 6zik.

KovAcs LASZL}

kdrpviseltl szerint a vasriti pillyafelujitris kapcs6n zfrtak
el

aviz utjffi.

AnAu LASZLD polgdrmester elmondj a, ha ki lesz takaritva az ffieresz
r6sze, ds ha nagy
mennyis6gti es6 jcin le r:gyszerre, a 150-es cso nem
fogja tudni elnyelni a vizet. K6ri, mondjanak
citletet a k6pviselok, hogyan lehetne ezt a problemffi
ilegoldani. Ii6ad6sul egy magtntulajdonri
port6n megy kereszttil. Ha kicserdlndk
400-as, vagy sb0-as cs6re, az mennyi penzbekenilne?
_egy
Kellene a tulajdonos engecl6lye is. Azt, hogy
hogy anleii. az trok zafttittdve, nem tudja.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 szerint nagyobb 6teresszel
ds nyitott meder.rel lehetne megoldani
ezt a pr obl6mdt, v agy a vasrfti tci ltds v izelv ezeiesdt
me gol dani.
Akik ott laknak a kcimydken fel vannak h6borodva.

AnAnn I:ASZLO polg6rrmester szerint is a vasutat meg lehetne
keresni, hiszen azon azoldalon volt
egy vizelvezetT 6rok' Ha elindul a Pet<lfi.rit rendbetdtei-e
egy
viznyel6
aknfival meg fogi6k pr6b6lni
,
megoldani a probldm6t. IGtakaritj6k majd az tfiereszt.
HEGEDUS

'l'tNos a llodrogkisfalud6rt KozhaszniEgyesrilet elncike k&dezi,hogy a petofi ritra
kapott t6mogat6si dsszeg meg van-e.
AoAnn L{szLopolgiirmester kcizli, hogy azcisszeg az
onkormanyzat szitml;j4nvan.

KovAcs LASZLD kdp'visel6 k6rdezi, hogy itt
po

I

van-e

grirm e st er hasznitl.

AOAU L{SzLopolg6r.mester kcizli, hogy nincs itt,

az

onkorm[nyzat laptopja, melyet

de be tudia hozni.

KOVACS LASZLO kdpviselo kdri, hogy hozassa be.

a

t7

auAvr LASzLo polgdrmester megjegyzi, meg

akar kdpvisero

rir gy6zodniarr6l,

hogy meg van_

5.napirend

ALEXA ILONA
meghfvott.....

aljeryyzo elmondja, kiosztotta

a testtlet tagjainak ds a

tan6cskoz6si joggal

HEGEDUS JANos a' Bodrogkisfalud6rt KlzhaszniEgyestilet
elnrike tcibbszcjr is kcjzbesz6l, hogy
neki, mint,,fekete bdrintynak" .

ALEXA rLoNA

aljep;yzo nem 6rti, mi6rt mond neki ilyet az egyesrilet
elncike, 6 nem mondou
ez6rt megismdtli, hogy kioszt otta ajeienldvoknek a korm
hnymegbizott rir alpolg6rmester
megviiasztSsdr6l szolo hatfrozatfi, melyet 11 6rakor
tettek fel az NJi-re. Akkor telefonrilt a
ttirvdnyessdgi oszt6lyrrSl a referenstik 6s_ielezte, hogy
meghozta a korm6nymegbizoit ur a
alpolgrirmester szemdlydr6l a hatarozatot. Mindenki
eloivashat ta, sajffi szemdvel gy6z6dott meg
r6la, mely hatdrozat a jergyzokdnyv melldkletdt kdpezi,

ilyet'

Miut6n az alpolgdrmest'er megvillasztdstr6l szolo 3012017.
nem kenil krilcin ismertet6sre.

(III.20.) hathrozatkiosztiisra keriilt ezdrt

A Kepviseld-testiilet hozzisz6lits n6lkiil tudomdsul veszi
a BAZ.Megyei Korm6nyhivatal riltal
az alpolgitrmester melryrilasztfusilra vonatkozr' hatilrozat pritldsa
t6rgy6ban,,Bodrogkisfalud
Kiizs6g onkormdnyrita K6pvisel6-testtilet6ne k 30/2017. (rII.20.)
hathrozata alpolgrirmester
megvrilasztr{srirril" szri16 diint6s6t.

ALEXA ILONA aljegy:zb elmondja, b6rmif6le tiszts6get figy lehet
betrjlteni, ha esktit
az alpolgitmestemek is le kell tennie az eskrit. Eien tul tiszteletdijra jogosult, tesznek, ezert
amit meg kell
iilapitania a Kdpvisel6{esttiletnek, mdg ha nem is lesz m6s,
mint
a testuGti'tagok tiszteletdij6nak

dsszege.

A Magyarorsz'gHelyi t)nkorm6nyzatairol sz6l6 cLXXXX. tcirvdny g0.
$-a szerint a t6rsadalmi
megbizathsri alpolg6rmester tiszteletdijat a kdpviselo-testtiletnek
rigykell meg6llapft ania, hogy az
nem haladhatja meg a tdrsadalmi megbiiatdst polg6rmester tiszteletdija g0ll,o-6t,
valamint

tiszteletdijrinak 15%o-6b'm meghatdrozott risszegti koltrdgtdrit6rr. jolosult.
A t6rsadalmi
megbizatisri alpolg6rmester a tiszteletdija egeszell vagy
megh atarozot{ reszer6l a kdpvisel6te stiil ethez intdzett ir6sb e I i ny il atkozatdval
I emondhat.
A f6rill6sri polgarmester ilietmdnye Bodrogkisfalud esetdben 398.s6g.-Ft, t6rsadalm
i megbizat*su
polg6rmesterk6nt ennek az 50 %-a, 199.i34.-Ft,
kerekftve 199.450.-Ft lenne. Az alpolgiirmester
tiszteletdija maximum ennek a 90 %-aig 6llapithat6 meg,
azaz kerekitve r79.500.-Ft-ban. A
meg6llapitott tiszteletdijanak a l5 %o-a illeti meg kcilts6gt6rit6sk6nt.
Miel6tt az esktit az alpolg:,itrmester letenn 6, k&deziBalogh s6ndort,
hogy v6llalja-e
BALOGH sAnnon kdpv.isel6 vallalja az alpolghrmesteri tisztsdget.

AnAu L ASZLO

pol g6rmester

felkdri az alpolgfumestert esktij 6nek let6tel6re.

BALOGH saNooR alpolgrirmester leteszi az esktit. Az eskriokm
tmy
melldkletdt k6pezi.

a tisztsdget.

szovege

a

jegyzok6nyv
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ALEXA ILONA

aljeg:,yzo

k6ri a iavaslatokat

az

alpolgdrmester tiszteletdijdnak m6rt6k6re.

BALOGH sAunon alpolgrirmester

szeretne, ha kdpvisel6t6rsai javaslatot tenn6nek a
tiszteletd4 fua 6s e gybe' bej elenti szemdlyes drintetts 6g6t.

A

K6pvisel6-testiilet hatirozat'hozatal n6lkiil, egyhangrilag Balogh S6ndor
k6pvisel6
o.*ri 6s a szavizrisb6l nem z6rjaki,

szem6lyes 6rintetts6g6nek bejelent6s6t tudomrisul

MAJOROS PETER k'Spviselo kozli,hogy nem tesz javaslatot, elfogadja k6pvisel6
t1rsai javaslaffrt.

Miutdn senki nem tersz; javaslatot BALOGH SANDOR alpolg6rmester elmondja,
hogy a
kdpvisel6knek kell javaslatot tenni. Majoros Pdter k6pviselot6rsa ti-sztftban van
az alpolg6rmester
tiszteletdija meghatdro:"tsfnak menetdvel, hiszen tobt alpolg6rmester tiszteletdij6t
izaiazta m6r
meg. Tudja, hogy mennyi volt a k6pvisel6i tiszteletdlj es akkoimennyi volt
azalpolg6rmesterd.
MAJOROS PETER kdpvisel6 kozli, hogy azota villtozott az alpolgfrmester tiszteletdij6nak
meghatfiroz6sa, miutdn m.egvfitozott a jogszabilly, ami rendezi az atpol[armester
fizetd s6t. Azota

nem nagyon volt alpolgdrmester v6laszt6s, nem lehet gyakorlatuk benne.

-

HEGEDUS JANOS a J3odrogkisfalud6rt KozhaszniEgyestilet elnoke szerint, majd
fog javasolni. 6 a hrisz forintot is sokallja.

a polg6rmester

KEPES FERDINAND kepviselo:puszi nem j6r?

ALEXA ILONA aljegyzl ismdtelten k6ri a javaslatokat a tiszteletdij

mdrt6kdre.

BALOGH SANoOn aLlpolg6rmester megjegyzi, nehez elviselni, hogy harcoltak a semmidrt. Az
utols6 mondatot ha elolvastrik a korm6nymegbizott rir leveldb6l, abb6l
-ind"n kidenil.

KOVACS LASZLO ,Os KEPES TERDINAND kdpvisel6k k6rik a jegyzokcinywezetot mikcizben 5 elindult a laptopot behozni - kja le a jegyzokdnyvbe, misleiint Balogh S6ndor
alpolg6rmester Hegedtis J6nos tantrcskozttsi joggal meghivottn ak azt mondta, hogy ;a szart is
kitapossa bel6le" .
AoAnn LASZLD polgiinnester felhfvja a kdpviselSk figyelmdt, j6 lenne, ha viselkedndnek, merr

kiilonben berekeszti az i,lest.

ALEXA ILONA allegyzo megk6rdezi, hogy senkinek

semmi javaslata nincs?

AnAnn LASZLO polgd.rmester a t6rsadalmi megbizat6sri polg6rmester tiszteletdrjak6nt a 90 o/o-ot,
javasolja, azaz a 179.500.-l1t-ot 6s a kciltsdgtdritdskdnt igy 26.926.-Ft-ot.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kcjzhasznri Egyestilet elnoke szerint csak bfnran
javasoljon a polg6rmester irr, de kinek a zseb6b6l teszi?

ALEXA ILONA
kdlts6gvetdsdt drinti.

aljegyz:'o elmondja,

hogy az alpolgfumester tiszteletdija az

cinkorm

KEPES FERDINAND kepvisel6 k6ri, hogy kapcsolja be a polgdrmester irr a laptopot
id6krizben behozatott a hiviltalba - mert mutatni akarnak raita valamit.

inyzat

- melyet

L9

KOVACS LASZLO k6pvisel6 kozli, hogy szerettek volna bizonyos dolgokat megmutatni a
gdpen, de a polg6rmester ellendllt, pedig az onkormdnyzati tulajdon. Mi az,
hogy nem lehet

bekapcsolni a gepet, ds egy hivatalos anyagotmi6rt nem nez meg?

ADAU LASZL} polgrirmester nem kapcsolja be a laptopot. Vannak olyan dolgai a gepen,melyek
nem publikusak ds nincs is feltoltve.

KEPES FERDINAND k6pvisel6: ot milli6 forintot fizettek ki Erd6bdny6nek, amit m6shov6 is
lehetett volna tenni. Egy ilyen magas alpolg6rmesteri tiszteletdlj durv6n kdt milli6 forint 6ves
szinten. Hogyan allhat igy el-hez a dologhoz a polg6rmester a falu ellen?
AnAiVt LASZLO polglrmester tett egy javaslatot, a kdpviselok is tehetnek, nekik is meg van effe
lehetosdgtik.

a

KEPES FERDINAND kdrpvisel6 szerint a nagyobb probldma ahozzdfilftssal van.

AlAtvt LASZLO

polgdrrnester elmondja, hogy a kdpvisel6 testrileti tagok tiszteletdij6t - amit 6 10
javaiolt
ezer forintban
meg6llapitani - saiat maguknak megemeltdk 38.t50.-F t-ra, aminim6lb6r 30.
Yo-itra.

MAJOROS PETER kdpvisel6 akkor viszonyitani szerette volna a polgdrmesteri ds a kdpvisel6k

tiszteletdijdt.

AnAna LASZLO polgdrmester, kdzli, hogy felteszi
dclntds.

szavazfisra a javaslatot ds lesz valamilyen

A kdpviseloknek is van joguk javasolni.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 szerint maradjon

az

alpolgfrmesternek

tiszteletdija

a

rendes k6pvisel6i

MAJOROS PETER k6pvisel6 kcizli, hogy eztnem lehet, legalilbb a dupl6jriban kell megrill apitani
az alp olgfnme steri ti s ztel etdij at a k6pvi

s

el o

kehez vi szonyitv a.

KOVACS LASZLO ktipvisel6 azzal 6rt egyet, amit Kdpes Ferdin6nd k6pvisel otirsa mondott
maradjon a testiileti tagolkd az alpolgdrrnester tiszteletdija.

BALOGH sAnnon a\rolgdrmester tart6zkodik

aj

avaslattdteltol.

ALEXA ILONA aliegyzb elmondja, hogy ez esetben h6rom javaslat hangzott el, amit meg kell
szavaztatni. Legyen az alpolgfrrmester tiszteletdija a k6pviseloi tiszteletdij osszegdvel azonos,
legyen annak duplija, va.la:nint a tiszteletdijas polg6rmester dij6nak 90 %o-a.

ADAU LASZLO polgrirmester szavazdsra teszi fel ki drt egyet azzal, hogy az alpolg6rmester
ti szteletdij a a k6pvi sel

6

i ti szteletdijj al mege

gye

z6

le gy

en.

A K6pvisel6-testiilet jelenrl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazilson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 2 igen
szavazattal, 2 ellenszavazat, valamint

I

tartflzkodrlssal nem fogadja el a javaslatot.

AnAnn LASZLO polgS.rmester szavazhsra teszi fel
tiszteletdija a kdpvisel6i liszteletdij dupl6ja legyen.

ki 6rt egyet azzal, hogy az alpolg6rmester

A K6pvisel6-testtilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson 5 f6 k6pviseld vett r6szt 6s 3 igen
szavazattal, 2 ellenszavazzrt, tart6zkod,irs n6lkiil elfogadja a javaslatot.

Ennek megfelel6en
javaslatot.

ADAU LASZLO polg6rmester

szavazitsra

teszi fel az alabbi hatdrozati

an

ZU

B oalr

ct

gkisfalud

ko z s d g

Onkormdnyz ata Kdpvi s e fui-te

Tdrg"" Balogh Sdndor alpolgdrmester tiszteletdiidnak

s

t,i)l e td ne

k

ds kdttsdgtdritdsdnek megdllapitdsa

Bodrogkisfalud Kozsqg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testillete
Balogh sdndor (sz. Sdrospatak,
1966' 04'29' an:
Mdria)
3!17
Bidrogkisfalud,
Ddzsa
ilt 21. szdm alatti lakos
.Gazdag
lapolgdrmester - aki t'isztsdg,lt tdrsadalmi megbiza"tdsban
ldtia el - tiszteletdijdt a magyqrorszdg
helyi )nkormdnyzatair1t szdl6 2011. dvi CLXXXX. Tv.80.
i fzl bekezddse rendelkezdsei alapjdn
76'500'-Ft/h6, azoz H<ttvenhatezer-dtszdz
dsszegben,
forint/hdnap
kr)ttsdgtdr{tdsdt tiszteletdija t5
ok-dban, I
I'475'-Ft/h6, azaz Tizenegyezer-ndgyszdzhenenatforint/hdnap
dsszegben dllapftja meg.
Hatdrid1: azonnal 6s fctlyqmqyls
Felelfs ok: tis zts 6 gvis

eI

dk

A K6pviseld-testiilet jrelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 k6pvisel6
vett rfiszt 6s 3 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattar, tart6zkod6s n6lktil elfogadja
a hatfrozati javaslatot 6s az
alrf

bbi hat6r ozatot

hoz,za :

Bodrogkisfalud kiizsdg Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
3l /2017 . (III. 27 .\ hat6r ozata

Tdrgy: Balogh S6ndor allrolgdrmester

tisztele tdijhnakds kciltsdgtdrit6sdnek meg6llapitiisa

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm ilnyzatinak Kdpviselo-testrilete
Balogh S6ndor (sz. S6rospatak,
1966' 04.29 . an: Gazdag Mriria) 3917 Bodrogkisf:alud, D6zsa
fit 2l . sz6i alattilakos lapolg6rmester
tisztsdgdt
megbizat6sban
l6tja
el
tiszteletdij1t a magyarorczitg helyi
; fi
--t6rsadalmi
onkorm6nyzataitol
szol6 2011. dvi cLXXXx. Tv. 80. $. (2) bekelddse rendelkez6sei
alapj6n
76'500'-Ftth5, azaz Hetvenhatezer-otszitz forint/h6nap risslegben,
kciltsdgtdrit6sdt
tiszteletdija 15
o/o-ftban,
11.47 5.-Ftlh6, a.zaz Tizenegyezer-negyszdzheivendt forint/h6nap
ci"sszegben 1llapitja meg.

Hatfrid6: azomal ds folyamatos
F

elel6siik: tiszts6gviselok

Bejelent6seko javaslatok,

aktualitdsok

BALOGH sANDoR allpolgrirmester kcizli, hogy a krivetkez6 testiileti tildsig
az alpolg6rmesteri
tiszteletdijrlnak azon cisszeg6rol, kcilts6gtdrit6sdrol amirol lemond,
ir6sban el6 foga terjeszteni.
ALEXA ILONA aljeg5,'26 kdri, hogy osszegszenien legyen meghataro zva, mirol
mond le az
alpolg6rmester, ami a kriltsdgt6ritdsre is vonatkozik.

HEGEDfS JANOS a llodrogkisfaluddrt Kcizhasznri Egyesiilet elndke klrdezi,hogy
mi az arnit
ennek fej6ben a testi.ilet elviir az alpolgrirmestertdl.

AuAtvt LASZLD polgarmest er klzli,hogy neki fogja segiteni

a munkrij6t.

2t

BALOGH SArunOn alpolg6rmester elmondja,
konnyebben 6ljen a teleptildsen.

a

Hegedris J6nosdt

is fogia

segiteni, hogy

HEGEDUS JANOS a. Ilodrogkisfaluddrt Kozhasznu Egyesiilet eln6ke elmondja, ha szerepel a
jegyz6kdnyvben az amtt rd Balogh S6ndor alpolg6rmester mondott, annak
kovetkelm6nye lesz.

AnAnn LASZLO polg;6rmester kozli, hogy eddig is sokat segitett neki Balogh S6ndor, ezutan is
fog.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 kdrdezi, hogy azfiobbiegy 6vben tud-e valamit felmutatni.

KOVACS LASZLO l:dpviselo megjegyzi, hogy a m6rcius 15-6t sem tartja meg, nem j6r az

iinnepdlyekre, " gyfna senl<i".

BALOGH SANDOR alp,clg6rmester kozli, hogy nem is fog menni m6rcius 15-i iinneps6gre, mivel
akkor 6gett le ahdza.

MAJOROS PETER trrdpvisel6 kerdezi az alpolgfumestert6l, hogy a koltsdgvetdst mi6rt nem
szavaztameg.

BALOGH SAWnOn alPolg6rmester a kdlts6gvetdsben nem lifita azt a r6szt, hogy az 5 milli6
forintot honnan veszik el, mib6l fogi6k 6tesoportositani, illetve, arnit minden hOnapban a kciz6s
Onkorm6nyzati hivatalhoz, ki kell fizetni. Nem akkor kapjak az illlami t6mogat6st, amikor arra
szi.iksdg van, igy a sajat kdlts6gvet6stikb6l

kell majd megfinansz irozni.

AIAwI LASZLO polgfrmester

elmondja, hogy nett6 finanszirozitst kapnak, ami nem eleg ar-ra,
hogy rendezni tudjilk tel-jes egdsz6ben ezeket a kiad6sokat.

MAJOROS PETER kdpviselo azdrl nem drti, mi6rt nem fogadt a el a vdgleges kciltsdgvetdst, mert
az elsb form6ban meg elfogadta,

ADAU I ASZLO polglirmester elmondja, hogy ,,sakk ozni" kell a k6lts6gvet6ssel, mindi g nezni,
hogy milyen szttmlfit fizessienek ki. Nem rigy mrik<idik a kdlts6gvetds, mint ahogy azt gondoljftk.
MAJOROS PETER kdpvisel6 az alpolg6rmestemek feltett egy kdrd6st, amire azt mondta, hogy
az 6vodfranem kapnak irllami titmogatdst, csak egy kiegdszitdsrol van sz6.

BALOGH SANOOR a.lpolg6rmester azt amit m6g meg sem kaptak, abb6l nem tudjrik kifizetni
ezeket a plnzeket amit 'viszont minden kdpen ki kell fizetni minden h6napban, amikoi megkapjrik
az elszirmoli.st.

KEPES FERDINAND kdpviselo k6rdezi, mi6rr nem volt frzetve?

anAU LASZLO polgd:rmester

elmondja, mert elso a bdr, ds lehet, hogy a munkav6llal6 r6boritotta
volna az asztalt, ha nem kap fizetdst. Kdt szempont var7, az egyik, hogy a bdr legyen kifrzetve, a
m6sik, hogy a kozizenu szitmlitk,6s mrikodjon az rinkorm6nyzat. Jol tudj6(-hogyan kellett
kisakkozni a pdnzeket. Engedtessdk meg, de ezdrt 6 a felelos. Ha igy foiytaqak, be fogja zftmi az
ril6st.

KEPES FERDINAND k6pviselo szerint

a

polgdrmester ellen6llt az elozo polg6rmester

tanit6s6nak. M6sik teleptil6s szenvedjen azert, mert Bodrogkisfalud nem fizet, 6s mdg azt mondla a
polg6rmester, hogy nincs tartoz6suk?

AnAlf LASZLO polglirmester
vagy Erd6bdny66tt.

kdrdezi, hogy mosr Bodrorkisfaluddrt dolgozik a kdpvisel6 rir,

KOVACS LASZLO k6pviselo elmondja, hogy krtzris onkorm6nyzatr6l van sz6, nem hrizhatja le a
s6rga foldre Erd6b6nydt.
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Anau

LASZLO polgrirmester elmondj a, van egy konszenzus
kozcjttiik, meg tudtak besz6lni,
semmi olyan dolog nem keletkezett. Ezi j6l
tudja Sr.gitong es Erd6bdnye is. Aki benne van,
az
tisztdban van azzal, hogvan mtikctdik *.or'rkor^tnyzat'gazd6lkod6sa.
Tui
olyan
cinkorm'ny
zatrol,
amelyik nagyon rossz helyzetben van m6r m6rcius
uegOn.
KEPES FERDINANJD k6pvisel6 k6rdezi, milyen
eredm6nyt tudnak felmutatni? sok p6lyrizatot
beadtak m6r eredmdnyteleni.il. LhthattdkSzegilongo
n az egyittes rildsen, hogy ott mi van.
KOVACS LASZLO k6pvisel6 megiegyzi, nagyon sok
dolgot megl6rhattak Szegilongon.

anAu

LASZLO polgiirmester szerint

nagyon sok p6iy6zat, csak leosztott penz, pl.
a
bodrogkereszturi templomra is igy kapnak
500 milli6t. ablan az esetben sem az onkorminyzat
a
p6ly6zo, hanem az egri drseksdg, konzorciumi
megrillapodrlst frtak at6. A leosztott p6nzekb6l
mennyi olyan van, annirol nem tudnak. Ldthattitk,
hogy a templom feltjitas kapcsiin beadott
piiyhzat esetdben tt
-t'n'/it kellett rohang6lni , akfr -ily"" brusztolt penzr1lis van sz6. Bent van a
TOP-os pillyhzatuk de m6g mindig nem bfr6lt6k
el.

MAJoRos PETER 1<6pviselo megtregyzi, hogy nem brusztolt p6nz
az IKSZT ds
pfiyazat.

Templom

Auann LASZLO polg;rirmester: nincs elbiralva, nem tudnak
mit kezdeni. A komp ra is p6,ly6zott
volna, de nem engedte aat a testtilet, pedig akkor
nem rillt volna el6 eza szerencsdtlen helyzet.

xnprs FERDTNAND k6pvisel6 megieg yzi, hogy a kompot elnyertdk
volna, de a tribbit nem.
Milyen fejl6ddst tud felrnutatni a polg6rmester.
KovAcs LASZLD

ft{rpvisel6 meg afarjl mutatni a lapto^pon a k6peket,
hogyan nezkia teleprilds.
Hogy n6znek ki a padok, akifullito iituiu.tu. rgy
decilitir festdket sem vettek a keziikbe.

AuAvt LASZL}

polg6rrnester kcizli, hogy Moln frm6 azegyik gazdajaa
ki6llft6 dpiiletnek.

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Kdzhrsznu Egyesiilet
elncike elmondja, hogy 6tven
ember szemdbe hazud'ott a polgrirm.ester a krizmegLllgatilson,
hogr nincs tartoz6sa az
tinkormdnyzatnak. Nem Molnaiera kell r6tenni a prob"l6m6kat.
Az elsi'legfontosabb, hogy ki
legyen frzetve mindent, most is azon
.dolgozik * poiga.-.ster, de ez m6r k6tszer nem igy volt.
Hazudott, azt mondta, hc,gy nincs kifizJ.tl"n
rra-Ia;"r.. Megigdrte, e, tetrr", is rigy indult
polg6rmesternek, hogy nem tud igdrni semmit,
hil ezt be is t#Jtta. lrt.grgeft., hogy nem lesz
kifizetetlen szdmla, de e:zt sem tudta betartani. A teleptiids
vezetoje nem elore fele nez.A most
megl6vd hirinyt is maga e1[6tt tolja, halmozza fel. Mosi
kellene kihaszndlni a lehet6s6geket, mert
mdr 2014-ben nem akartSl< kifmi az tinkormfnyzati v6lasztasokat.20l9-ben
lehet nem is fogi'k
kiimi a 2000 f6
alatri telepiil6sekre.

xnpns FERDINAND k6pvisel6 a robbi tevdkenysdget

hirinyolja.

AnAu LASZL} polgiirmester kcizli, hogy nincs elbirtivaegyik ptiyazatsem.
Semmi hir nincs
r6la, itt mondta el a projejktmenedzser.
HGEDUS JANos a Boctrogkisfaluddrt KozhasznuEgyesiilet
elnoke tudom6sa szerint m6g egyszer
nem jdnnek vissza ezek az elszalasztott lehet6sdgel,
aminek nem kihaszn1l6sa a polg6rmester
felel6ss6ge.

AnAu L{SzLopolg6rrnester:

KovAcs LASZLD kdpvisel6
hogy

<i

dolgozna.

majd m6s mdshogyan fogia csindlni, de mdg 6 polg6rmester.
a

szerint vegye

mir

6szre a

polgrirmester

fr,

hogy

a

falu nem 6rzi,
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AUAwI LASzLo polg6rmester szerint ez egy

rendezett, csendes falu.

KEPES FERDINANID 6s KovACS LASZL} kdpviselok k6rik, hogy kapcsolja be
szdmitogepet.

a

KOVACS LASZLO lk6pviselo "fogyatdkos"-nak tanla a polg6rmestert, mert be sem tudja

kapcsolni a gdpet.

KEPES FERDINAND ktipviselo tudom6sa szerint Szikszai Andre6val a polg6rmester fr 6s
Balogh
S6ndor kdpvisel6 al6 ak'artfk iratni valamit, amikor arr6l volt sz6, hogy 6-lesi a dajka
az ovodabin.
Tanir is vanr6.

BALOGH SANDOR aipolg6rmester elmondj a,hogy

ez nem

igy volt, ide kell hfvni a taniu.

KEPES FERDINAND kdipvisel6 rigy tudja, hogy felhfvt6k telefonon.

AnAu LASZLD
elso.

polgiirrnester elmondja, amikor o felhivta Szikszai Andre6t, m6r nem o volt az

BALOGH SANDOR alpolg6rmester tudomiisa szerint elotte, m6r ndgy hfv6sa volt

m6r tudta mir6l van sz6.

a dajka iigyben,

KOVACS LASZLO kdpviselo szeretnd megkdszoni az alpolgdrmester ur megnyilv6nul6s6t,

amikor az egyi.ittes tildsen a venddgl6t6juk tisztelettel fogadta 6ket, de dt nem drdekelte. nem
icjtt el
meghfv6sra a tdsztaizernLet megtekintetni.

BALOGH SANDOR polg6rmester kozli, akkor megy el azizembe, amikor csak akar.

KOVACS LASZLO .kdpviselo szerint olyankor az egy tisztelet, hogy eleget tesznek a

meghiv6snak.

BALOGH SANnOn k.6pvisel6 megsegyzi, volt ott kdt szegilongi k6pvisel6, akikkel el tudott

besz6lgetni.

KEPES FERDINAND kdpviselo felveti, hogy ebben ahelyzetben ez atelepiil6s fbg-e elorel6pni
egy mdtert is. Mindig inform6ci6 hianyfhan voltak, minden titkolva volt. Egyedtil Balogh Sanior
kdpvisel6vel voltak megosztva a dolgok. Most mdg jobban igy lesz,jobban ctssze fognak i*"i.

AnAu LASZLD

polgar:mester nem gondolja, hogy igy van. Krildcitt e-mailt, beszdltek telefonon is
Hegedtis J6nossal, hogy rnegy az e-mail pitlydzator<kal kapcsolatban.

HEGEDUS JANOS a Eodrogkisfalud6rt Kozhasznri Egyesiilet elnoke kerdezi,hogy azArtisjus-os
e-mailre gondolt a polg6rmester fr, ami nem ptiydzat. Az rd nem vonatkozik, nerrr civil
szervezeteknek sz6l, tranem dnkorm6nyzatoknak. Olyan kiildjon, ami 16 vonatkozik, ilyen dolgokra

nincs ideje.

Azabaj,ttagedia, hogy a lehet6sdgeket, melyek korottiik vannak, elszalasztj1k, holott kihaszn6lja
azokat egy lehet6sdgekkel bir6 Taktabttj,Mezlzombor stb, is.
K&dezi, mik azok a lehet6s6gek, melyeket a telepiildstik vonatkozdsttban dlnek? Mik azok. amiket
6k megcsinflltak? Mi volt azIKSZT-vel is 2009-ben?

ADAU LASZ;LO polg6rrnester elmondj a, azt akartitk akkor az IKSZT-s piiy1zattal kapcsolatban,
hogy a bankn6l kezessdgert ',z6llaljon.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt KdzhasznuEgyestilet elnoke elmondja, n6gy honap ig azt
intdztek, hogy sikeriiljcin megelolegezo hitelt felvenni 6s az NFU keret6ben megval6sulhasson a
beruh6z6s. Ezt nem irta al6 a polg6rmester. Az IKSZT-re 54 milli6 forintot kaphattak volna ds
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munkahelyteremt6sre is lett volna lehetos6g,
most viszont lenne 30
mit lehetne megval6sitani.

<isszegb6l

milli6 forint,

ebbol az

ALEXA ILONA aljegyzo tdjekoztatjaa testtiletet, hogy
BM pllyazat keretdben lehetos6g lesz 161 7 milli6 forintra p6ly 6zni
ritfehij ftrisra.
HEGEDUS JANos a Bodrogkisfalud6rt KdzhasznuEgyestilet
m6ter utat lehetne felirjftani.

elnoke megsegyzi,ebbol 300-350

anAu LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy a palyazat benyrijtdsrihoz
szriks6g van egy
megval6sithat6s6gi tanulm6nyra, kell egy tervez6,
ami felmd ri az utaiii,-int ut ogy a pet6fi utat
is
felmdrtdk.

HEGEDUS

JANos a Bodrogkisfaluddrt

mondott t$at aporgdrmester.

Kozhasznu Egyesiilet elncike meg egyzi, hogy
nem

Az arlnyeg,hogy mit keil megcsinrilni.

AnAu

LASZLOpoIg'6rmesterkdrdezi, melyik azazirt,amelyet
szeretndnek fehijitani, hakiirj6k
BMpillydzatot.

JANos

HEGEDUS
javasolja?

a

a Bodrogkisfaluddrt KozhasznrtEgyestilet elncike k&d,ezi,hogy
6 melyiket

AlAvt LASZL}
felrij itani,

iII

polg;Srmester szerint a J6zsef Attila,Hunyadi
utakat, a T6ncsics telepet kellene
etve ezek kJ z,d,r v illasztani. Fe I ke I I illlitani a s orrend
et.

HEGEDUS

JANos a Bodrogkisfaluddrt

melyi ket itj itanak f el?

Kdzhasznu Egyestilet elncjke ktrdezi,nem mindegy

AnAnn L ASZLO polgtirmester szerint nem mindegy.

HEGEDUS
ritfehijit6st.

JANos a Bodrogkisfaluddrt Kcizhasznri

Egyesrilet elncjke

j6

dolognak tartja az

AnAnn LASZLD polgirnnester szerint mindegy, hogy a T6ncsics,
vagy aHunyadi utc1kat tiitj1k
fel.
HEGEDUS

JANos

fehijitrisrit.

a.

Ilodrogkisfaluddrt Kozhasznu Egyestlet elncike javasolja
a Hunyadi fit

ALEXA ILONA

aljegy:26 elmondja, hogy a Hunyadi Pet<lfi ritba
torkollik, kdrjenek 6raj6nlatot 6s
ami belefer az lsszegbe azt fjits6k fel.

MAJoRos PETER

k6pv.iser6 a temet6 erotti ritszakaszt emriti.

ALEXA ILONA alj.egy:zo szerint kdrjdk meg a Hunyadi, J6zsef Attila
utak, valamint a T6ncsics
telep felmdrds6t, ami ha meg lesz, meglitjrik mit tetret
ultote megval6sitani a rendelkezdsre 6116
keretb6l. Rendkivtili rildst keret6ben eldcinthetik mi legyen.
MAJoRos PETER kdp'visel6
HEGEDUS

JANos

szeretnd meghallgatni

az alpolg6rmester rir javaslat6t

az1ogyben.

a llodrogkisfalud6rt Kcizhasznir Egyesrilet elncike szerint
fel tonna aszfalton

nem mrilhat kijavitani az stat.

BALOGH sANnoR alpolg6rmester

a

Hunyadi ds a T6ncsics utakat javasolja felijitani.

MAJOROS PETER kdpviseld egyetdrt

a

j avaslattal.
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Aq+t

LASZLO polglLrmester: pflyfnzanaka BM pSlySzatbands a Hunyadi rit, T6ncsics telep
mellett m6rj6k fel a Kilidn utat is.
A Munkarigyi Ktizpont 6ltal palyazott dologban benne van a kerti britorok rendbet 6tele,
atemet6, az
6voda, az iskola 6s hivatal kerft6s6nek fest6se, rendbetdtele, l6cek kicser6ldse.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kozhasznir Egyesiilet elncjke egy pir kandel6bert
is

javasol beszerczni.

ADAU LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy a most megv6s6rolt J6zsef A. riti ingatlan
felulitashra nincs p6nz. Ha megjon az ffivezetes, j6 lenne ana is kibrusztolni
egy p6ly aziot. L
parkol6 kialakit6sa nem 16r bele a pillytnatokba. A Kisfaludi ut jdrd6ja
aD6zsa tn6l iEml6kmiiig,
valamint a Matyisrlk fele ingatlan fehijit6sa meg lesz oldva a Vunt<atigyi krizpont
os palyazatbol.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznu Egyesiilet elncjke szerint fel lehetne
qitani
azt az dpiiletet - mely nem valami j6 6llapotban van 6s az lehetne a kozfoglalkoztanttak
melegeddje. Oda be tuclna a traktor is 6llni.

BALOGH SANDOR alpolg6rmester megjegyzi, hogy sok k6 van benne, van pinc6je
ingatlannak.

ds kritja

is az

,qOANI

O polgfrmester elmondj a, m6g egy pLlyazati lehet6s6g van a konyhai eszkcizok
"riSz,I
beszerzdsdre.
Ossze lett irva az llelmezdsvezetd rcszdro| hogy milyen dolgokra lenne sziiksdg
a
konyh6ban. Az oner6 t[z szdzaldk.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 a gumidgetdssel kapcsolatban kerd,ezi, lett-e dgetve a rdgi
6vod6nril.

AnAnf LASZLO polgarrnester elmondja, a mfltkor mdr

Stbeszdltdk, le6llitotta a gumi6get6st,
Nagy B6la is kijelentett akozfoglalkoztatottaknak, hogy nincs dgetds gumival.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 kdrdezi, honnan volt a gumi.
voltak-e gumi6rt.

A

temet6t tcirt6nd dget6s elott

A-lAnn LASZLO polg6nmester elmondj a,k6tdvvel ezelottbeszercztek p6r gumit lomtalanitiiskor.
Mint m6r mondta, ki lett adva, hogy nincs gumival 6get6s. Amikor szOli ir4aJoros pdter 6s M6rkus
M6nika is, ledllitottitk az dgetdst. Jelenleg orsz6gos t:dtzgyttjti.si tilalom van, de maginportLin belil
lehet 6getni, azt nem tiltja atorvdny.

ALEXA ILONA

aljegyz^b elmondja, hogy

benyrijt6sra kenilt a m6sik el6k6szit6s alatt
6r6ig m6g nem 6rkezett meg.

mint tudj6k k6t EFOP- os pdlyazatrk van. Az egyik
Ma meg kell kapniuk err6l-a kciltsdgvet6st, de-t6t

511.

El6g sok olyan prograrn van, amiben reszt vehettek volna, amennyiben az ovodapedag6gusaik
az
dnkorm6nyzat alkalmazdshban lenndnek, de a trirsulfus kizitr6 ok, mert Erd6b6nye nem ebben
a
konzorciumban van. A.zok a teleptildsek, amelyek szorosan osszetartoznak sajnos nem egy
konzorciumban vannak, :;zdtszedtdk 6ket. Vannak olyan programok, melyek felt6teleinek nem
tudnak megfelelni. Az IIFOP I-ben lakoss6gar6nyos a finan sziroz1s, Nyriri tibona 4,2 ezer forintot
ithyoztd< el6. A tavas:zi, 6szi, nytri kultur6lis drtdkekre 1,8 ezer foiint, sziinidei nyelvi t1bona
h6trtinyos helyzetri gyermekeknek 2,4 ezer forint, p6lyaorient6ci6s felmdrdsekre 80d ezer forint,
tehets6ggondozdsra 5,4 ezer forint, osztOndij program h6tr6nyos helyzetu tehets6ges gyerekeknek
1,2 ezer forint, egdszs6g program sztil6k bevon6s6val .gy milli6 forint sr"repei a paly1zatban.
1.720 ezer forint az 6ner6.
Az EFOP-nak a l6nyege4 ahittrdnvos helyzetri gyerekek felemeldse krildnbcizo titmosatrisokkal 6s
programokkal.
Az EFOP Il.-nek vank'6pzdsi rdsze is. Kisgyerek gondoz6 kdpzds 1,8 milli6 forint, csapat6pitds
637.500 forint. Ebben a pillyhzatban kozdssdgi terek kornydkdre, sz6rakoz6 helyekre t6rfigyel6
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kamer6kat lehet felsze:reini, meg lehet val6sftani tancisvdnyt, kisebb
felijit6sokat kozoss6gi
hdzakba (pl. nyil6sz6r6k cser6je). Lehet patyazni mozg6sftejleszt6 eszkcizcikrl,
kondi gdpekre, de
nagy 6rt6kri eszk<izcikre nem' Nem tudja mi fer mdg bele, mert nem li$ta
a kcilts6gvetjst. Hdzi
jelzorcndszerre is lehetpalyazni maximum ndgy dvre,
de ez miikcidik a telepiildsen.

AnAu LASZLD

polgdrmester is meger6siti, hogy havi h5.rom sz6z forint6rt most
ishozzhjtfinak az

id6sek a jelz6rendszerhez, aki igdnyli.

ALEXA ILONA alje'gyzo bizik
kriltsdgvetdse.

abban, hogy m6snap reggelre meg6rkezik

a m6sodik p6ly6zat

Anau LASZLD poJtgdrmester elmondja, hogy kondiparkra is be van nyrijtv a p6ly6zatuk, ffieg
nem tudjrlk, nyer-e vaigy nem. Kdzel egy 6ve lett beadva az ovodapitlyazit
is, de semmi hir r6la.
ToP-os pLlyfaat,50 milli6 dptiletre, 30 milli6 forint eszkiizre.
ALEXA ILONA aljegyzl tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy a gattal kapcsolatban voltak
itt
vizngfi6l. Annak idejdn szerzldest kcitonek az ingatlan tulaldonosokkal, a lakoss6gota

kfxtalanitottitk' az cinkorrndnyzatok pedig atadtak az frllam tulajdon6bi utonteriileteiket,
melyef a
gfiat erintettdk. A tulajdonjog v6ltoz6sok viszont 2000 6ta nem lettek lerendezve.
Az OVIBER 6s a
f'6gBn nem fejezt. ir" u munk6jat. A tulajdonjog nem keriilt ifivezetesre. most szeretn1k azt
rendezni' Egyeztettdk'
logy mely tertileteket, illetve tulajdonosokat 6rint. Godzs6k Zoltin nagy
segitsdgtikre tudott
Gyakorlatilag ujrakezd6dik ut
a rendez6se. Miutiin el6g jelen#s
]eru1i'
"g.6sro"k
<inkormrinyzati tenileteket drint, igy a 6110,216, 36611, 36g,
372, 374, 0g2/2, 7, 372,365 hrsz-eket
illet6en szdnddknyilatktozat kell an6l ami a kor6bbi sz6nddk meger6sit6se
-'hogy tdrit6s mentesen
fltadjdk ezeket a tenileteket az iilamnak 6s igy nem kell kisajritftani.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kozhasznri Egyesiilet elnoke tudom6sa szerint
15 dv ut6n
visszabirtokolhat6ak a l.ertiletek.

ALEXA ILONA aljegYz6 elmondja, hogy
A vissza ds az elbirtokliis sem ugyanaz.

az cinkorm6nyzat nem birtokolhat, csak mag6nszemdly.

IIEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kdzhasznri Egyesi.ilet elncike tudom6sa szerint eldg
ehhez egy nyilatkozat.

ALEXA ILONA aljegyzo, mint mondta, csak magdnszem6lyekndl van elbirtokl6s.

AuAvt LASZLD polgiirrnester megjegyzi, hogy ezmfuegydbkdnt is egy vddmri.
ALEXA ILONA aljegyz,6 elmondja, hogy az allam kisaj6tithatta volna a tertileteket, de
idejdn megalkudtak az emberekkel, hogy ne keniljon sor 16, mely hosszri

AnAnn LASZLO polgdrmester k6ri a k6pvisel6ket
hathr o zati j avasl at

eI

fo

g rad6s

iira

M

annak

jogi procedrira.

al6bbi, szand6knyilatkozatrol szolo

:
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Onkorm dnyzata Kdpvis el6te s tt il e t tine k

I 7. (IIL 27.) hatdrozati.iavaslrtt

Tdrgy: Gdtdp{tdssel drintett onkormanyzati tulajdonu ingatlanok tutajdonjognak rendez1sdhez
szdnddlwtyilatkozat

Bodrogkisfalud Kozseg ,)nkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testi)lete a Bodrogfoty6 partjdn 2000-2001ben megdpiilt drvlzuedelmi gdt megdpitdsdvel drintett ankormdnyliti tuiajdonti ingatlanok
terr,iletdbril - mint errdl nadr korabban is hatdrozott - a gdtdpitdshez igdiybe vett ds a vtld6teriilethez
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sztiludges tert'ilet tdrftdsmentes dtaddsdr,l
j 6v dhagl,f a 6 s e lfugadj o.

a

hatdrozat melldkletdt kdpezci szdnd]knyilatkozatot

Felhatalmazza a Kdpviselrt'+estt'ilet a polgdrmestert
a szdnddknyilatkozat ald{rasdra.

Hatdridf: azonnal
FelelSs: polgdrmester

Melldklet:

Szdnddknvilatkozat

a 2017'()3'20' napidn Bodrogkisfatud Kozsdg onkormdnyzata polgdrmesteri
Hivataldnak hivatalos ,hetyisdgdben tdrtdnt szlemilyr,
,gynrtetdsen elhangzottakra, alulfrott Addm
Ldszl' polgdrmester, B'oclrogkisfalud Kozsdg Onkormdiyzata
nevdben ds kdpviseletdben az al(ibbi
nyilatkozatot teszem.
Hivatkozva

Bodrogkisfoka xlzftr
tdmogatia a Bodrog -foly6 jobb parti telepuldseinek
^ ^olgrmtinyzata
drvfzvddelme cdlidb6t 1999.-2002.
iaratt *rgrit6r{tott, B tetepaMsi- dztak Bodrogkisfaludot
is vddd (kar)tr;ltdsrendsze,r ntegdpit,lsdvel drinitt
bodrogkisfarudi ingatlanok ingatlan-nyilvdntartdsi

helyz

e td

ne

k r ende

z ds

e dr de kd bi n

t e rv e z e tt

int r! zke dd s e ke t.

Bodrogkisfalud Kozsdg Onkormdnyzatdnak tudomdsa
van egyrdszt arr6l, hogy a toltdssel drintett
ingatlanok megszerzdse drdekdben kordbban addsvdteli
szerzftdds, vagy megduapodds laiszLih,
mdsrdszt arr6l, hog,' a tialaidonosvdltozast aftldhivatali
mai napig nem vezettdk
-dltami
dt' {g1t oz ingatlanok/ingatlanrdszek nem keralteknyilvdntartdsbai"a
tulaidonbi ds vfztigyi dgazati
vagtonkezeldsbe.

Fentiek miott Bodrog'bisfatud Kozsdg Onkormdnyzata tdmogatja
a ttttdsdpitdssel drintert
bodrogkisfaludi ingatlanokfaldhivatali stdtuszdnak rindezasat
szolgila intdz;keddseket.
Bodrogkisfalud Kazsdg- cinkormdnyzatg
yyvdben tdmogatom, hogy a Bodrog .foty6 jobb parti
telept'ildseinek drvfzvddelnte cdlidb6t lggg.-2002. dvek
kdz_c;tt migdp{t"n tr;ltdsekket dsszefi)ggd
terilletszerzdssel drintett, dnkormdnyzati tulajdonban
ldvS Bodrogkisfalud 6/10, 2. 6, 366/1, 36g,
372, 374, 082/2, 7, 312, 365 hrsz. alatti ingatlanolr/ingatlanrdszik
i rrrd2rtogyi"ii;;')'a*il,
tdrftd smentes en dtaddsr a kert)lj ene k.

Bodrogkisfalud Ka7d67. Onkormdnyzata nevdben kijelentem,
hogy fentebb hivatkozort
onkormdnyzati ingatlanoknt/ingatlanrdszeket az Onkormdnyzat
sajdt cdljdra nem hasznositja, nem
haszndlia, az drintett ingatlanolr/ingatlanrdszek tdritdsmentes
dtaddsdval 1sszffiggcien sem most,
sem a idvdben semmilyen jogcfmen nem k{vdnunk koveteltlst
drvdnyes{te:ni, ugyanakkor jelen
nyila-tkozatban rr)gzfteni

megbizottjdt terheli.

'b{vdniuk, hogy az tigyintdzdssel kapcsolatos minden kr)ttsdg a vev6t, illetve

Bodrogkisfalud Kdzsdg ()nkormdnyzata nevdben vdllalom,
hogy a Mag,,ar Altam tulajdonjogdnak
fdldhivatali dtvezetds'e tirdek'lben sztiksdges,
-o: r)nkormdnyzati drintettsdgii
ingatlanolr/ingatlanrdszeA: ttlrftdsmentes dtaddsdral
izai6, fc)tdmdrd attal poniosftott adatok alapjdn
kdszftett, kdsdbbi iddpontban megszovegezdsre keriltci
okiratot vdlemdnyezem ds az aldfrdshoz
szillrsdges kdpvisel6testill<tti
idrkdbt,
i|vdhagtds
elidrok, tovdbbd az arr6l kdszitett jegtzdkdnyvet
az Es z ak-ma gtar or s z d gi rz{zilgy i Igaz gat6 s dg r d s z dr
i *, g k it dr; *.
Kelt:

.........

2017, mdrcius........ . napjdn.

iaa*

Laszt|
polgdrmester
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A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia
kiiziil, a szavazbsor, 5 f6 k6p_vise
16 vettreszt 6s 5 igen
tart'zilooes
neri<tir, .",,,",trug .rroguiiu
';:::?:#i,':ix#:i:r^5s
l'i,ute"ozari javasrarof

tu"o'r?ll?ntTfflr?:trJ',

cinkormiinvzati tulaidonri ingatlanok
tulaidoniognak rendezds6hez

Bodrogkisfalud Krizsdg onkormrin
yzatdnakKdpviselo-testulete.

ben megdptilt fnvizuT:d'dmi gai''
;"gdpitds6vel erintett
teriiletdb6l -

a Bodrog fory6

partj6n 2000-2001'turajdonu
ingatlanok
mint err6l mdr totiuu*lJ hatdrozott
- u eiiiprt:shez
igdnybe vett ds a vdd6te rilethez
6t#;#f'^'i^i*Jf^l ljreilekre tei iei",o sz6nddkny
itatkozatot
;#ffga::Tlilrffismentes
cinkormrin

yiati

Felhatalmazza a Kdpvisel6-testrilet
a polgrirmestefi a szrinddknyi
latkozat al6ir6sara.

Hatririd6: azowral
tr'elelds : polgrirmester

Mell6klet:

Szr{nd6knvilatkozat

Hivatkozva

a

2017'03'20' napjdn Bodrogkisfalud
Kcizsdg onkorm6nyzata polg6rmesteri

Hivatal6nak hivatalos he,tyis6gdbtn
tortent

,r.Ldly.,

X;Y::"i:"yrHJ;:',?,::f"o[ti'rutuo Kt;;

lgyeztetdsen elhangzo ttakra,alulirott
aoem
n.ueu?n 6s kdpvise tettben az

d;i"ii,u"r,atu

Bodrogkisfalud K9196e 6nkorm6nyzata
thmogatja

a Bodrog.fotyti jobb parti terepiirdseinek
drvfzvddelme celi6b6l lgstg'-zooz.
kdnttlt-.grrJoritott, g tereptirert - tortut
Bodrogkisfarudot is vdd6 (kdr)tciltdsrendszer mr:gdpitdsdvel
eri"tEtt uJr.gLlarrii ingutiunoi
ingatlan-n yirvantartdsi
helyzet6nek rendezdse 6rdek6-ben
terv ezettint6zkeddseket.
Bodrogkisfalud Kcizsdg onhormdn yzatdnak
tudomdsa van egyrds zt a,..l,hogy
a t.ltdsser drintett
ingatlanok megszerzdse drclekdben
korribban adiisvdteli szerz6des,
vagy
megrillapodris kdsztilt,
mdsrdszt arr6l, hogy a tulaidonosviiltozdst
a ftldhivatuiinvilu,io tmaruui'i-ui
nupig nem vezett.k
6Lt' igy az ingatlanok/irigatlanrdszek
nem

vagyonkezeldsbe.

ke^iltek fllami ,rr":J""u"'-e. viz.'gyi

'gazati
Fentiek miatt Bodrogkisfalud Kcizsdg.
onkormiiny zata tdmogatja a tiiltdsdpitdsser
bodrogkisfaludi ingatlanok ftildhivatuii
drintetr
,iaturran akreide,zesdt szolgiil6 intdzkeddseket,
Bodrogkisfalud Kcizsdg 0nkorm6nyzata
nevdben trimogatom, hogy
a Bodrog foryti jobb parti
telepiildseinek drvtzvddetme celjilbot
lggg.-2002. d*k-"k6^rcitt megdpitett
tc;ltdsekkel
-itto,
teriiletszerzdssel drintett, ci'nkorm dnyzati
cisszefligg6
tulajdonban teuo,- goa.ogririurua
2rc, 366/1, 36g.
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372' 374' 082/2'

7'

312, 365 hrsz,, alattr ingatlanok/ingatlanrdszek
avev7lMagyarAllam

r6sz&e tdrftdsmentesen litadiisra kertilj
enek.

Bodrogkisfalud Kcizsdg }nkormfnyzata
nevdben kijelentem,

hogy fentebb hivatkozotr
dnkorm6nyzati ingatlancrkat/ingatlanreszeket
yzat sajat celjfuanem hasznositja, nem
hasznilia' az &intett inigatlano=k/ingatlanrdszek
tdritdsmentes 6tad6s6vai dsszeftigg6en
sem most,
sem a jtiv6ben semmilyen jogcimen nem
kiv6nunk kciveterdst 6rv6nf.rir.ni, ugyanakkor jelen
hogv az iigvinrezdsser kapcsoruto,
-inJen k6rtseg u
iilJl*;:.ti?:":;frT::#'ltJun:*,

;; d;t-6r

iiot,

Bodrogkisfalud Kcizs6g t)nkorm6nyzata
nevdben v{llalom, hogy aMagyarAuam
tulajdonjogrinak
ftildhivatali fitvezetds;e erd&eben szi.iksdges,
onkorminyzati
6rintettsdgri
ingatlanok/ingatlanrdszel'r t6rit6smentes
.,?, . ..
atadri sa.i sior6, fcjldm6r6
6rt"l
t;;6itort adatok arapj'n
kdszitett' k6s6bbi id6noptbal megszciveg
ezdsre keriil6 okiratot vdlem6nyezem
6s az al6ir6shoz
sztiksdges kdpvisel6te.tty]l:ti jSvilhigyas
drdekdben elj6rok, tov 6bba az arcoikeszitett jegyz*kdnyvet
azEszak-magyarorczilgi'viziigyirgizgat6s6gr6sz6re"m"gktitd,i-.
Kelt:

2017.

mdrcius

napj6n.

Ad6m Ldszl6
polgiirmester

anAu

LASZLO polgSflnester tcjbb bejelentds, javaslat nem
ldv6n

ztrt ilestrendel

el.

Kmf.

Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
es megbizitsrib6l:

/'/

/*4
\
u&e\-,\..
Ad6m Ldsizl6 V
polg6rmester

X.bfr{h-'t-,
aljegyzo
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'lt\
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-hitelesit6

Bodrogkisfalud Kiizs6g IDolgrirmestere
3917 Bodrogkisfalud Kossiuth ut 65.
Web : bodrogkisfalud.hu
E-mail : bodrogkis falud@b,okihiva. t-online.hu
Tel./Fax.: 471396-056

MEGHiVO
rnareius 2T-6n (H6tf6) 1400 6rakor a Bodrogkisfaludi
Kiiziis onkormdnyzati tlit'ututnun 6noorogtirfarud, Kossuth rit 65.) tartand6
k6pvisel6-testiileti iil6sre.
Tisztelettel meghivom

201_?-_

A k6pviseld-testiileti iil6s n a p i r e n d i

e:

1. T6j6koztato

a Tokaji Rendor6rs munkrij6rol - akozbiztons6g helyzet6r6l
EI6ad6: Keresztesi J6nos rendorkapittny 6s Nagy Csaba 6rsparancsnok

2.PoLgirrmester t6j6koztat6,ja az elmultkdpvisel6-testrileti ril6s 6ta tort6nt esemdnyekrcil
El6ad6: Adfm L/nzlo polg6rmester

3.T6jekoztat5 aKozossdgitlinban foly6 tevdkenysegrol, akozmivel6dds helyzeterol,
mrikodds616l
E I 6 a d 6 : Mo ln6rnd zb or aui B e irta kultur6l i s kci z fo g I alk o ztatort
4. Bej elent6sek, javaslatok, aktualitdsok

Z6rt iil6s napirendje:
1. sztilet6si t6mogat6s megiilIapitlsa irhnti kdrelmek elbiriiilsa
El6ad6: Alexa Ilona

aLje:gvzo

2.Ti$ekoztato apolg6rmesteli hat6skorben levo ellftitsok meg6llapit6s6rol
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

Bodrogkisfalud, 20 17 . mircius 22.

polgdrmester

J ELENLETI

iv

Kdsztilt a bodrogkisibludi Onkorm6nyzatiK6pvisel6-testiilet 2017.m6rcius 27-en
14.00 6rakor megtarrtott ii16s6n r6sztvev6kr61.

Addm L5szl6 polgdrmester
Balogh Sindor k6pvisel6
K6pes Ferdinfnd ktlpvisel6

Kovfcs L5szl6 k6pvisel6
Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6csko

zisi joggal meghivottak:

