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Kdsztilt Bodrogkisfalud Kd zsdg
Onkorm fny zati Kdpvis el6-te stiilete
2AT7 . malus B-6n
megtartott nyilt tilds6r6l.

K6sziilt: 2 pld.

Jegyz6kiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud .Kdzs6g Onkorminyzata Kdpviseld-testiiletdnek
2017. m6jus g-6n 15
6rakor megtartott nyilt til6s6n.
A kdpvisel6testrileti ril6s

JELEN VANNAK:

he

tyo: Bodrogkisfaludi Kcizri s Onkorman y zati
Hiv atal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

Adrirn lL6szl6 pol gamesrer,
Balogh Srindor kdpvisel6,
Kdpes lrerdin6nd kdpvisel6,
Kov6os Ldszlo k6pvisel6,
Majorori P6ter k6pvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHiVoTT:
Alexir llona aljegyzo
Posta Andrea TT5Icsal6dsegit6 6s Gyerme(6ldti
Szolgrilat vezetoje,
Macsin6 F inczi czki Melinda TTKT c sdaose git6 ds
Gyermekj 6ldti
Szolg6lat esetmenedzsere
TTKT Csalddsegit6 6s Gyermekj 6l6ti
SzolgSlat csal6dgond oz6ja
Holho s C silla Nyugdij ash in v ezeto, 6lelmezdsvezeto
Y ar ga llUnde

AoAwt LASzLo polgrirmester kciszcjnti a megjelenteket, a meghfvottakat.
Ki.ilon koszijnti posta
Andrea itxezmenyvezetlt, Macsin6 Fincziczki Melinda esetmenedzsert
yarga

6s
Trinde
csalridgondoz6t a TTKT csald<isegft6 6s Gyermekj6l6ti
szolgtiat reszerol.
Meg61lapitja, hogy az 5 f5s JK(lpvisel6-testiiletb6l 5 fo van.lelen,
igy anyiltiiles hat6ro zatk1pes, azt
megnyitja. Jegyz6kcinyv hitelesit6nek Balogh S6ndor alpolg6rmestert3et6u
ti.

Javasolja, hogy a K6pvisel6-testtilet a meghiv6nak megfeleloen
azalibbiak szerint, tirgyallftk meg,
valamint ketdezi, hogy van-e miis javaslat a napirendek"et illet6en:

l'

Tdjdkoztato a Csalddsegft6 ds Gyerme(6ldti Szolg6lat munk6j6r6l,
a szoci6lis
gondoskodrisr6l
El6ad6: Posta Andrea intdnnenyvezeto

2. Tdjekoztat6 a Nyug dijashaz, valamint a konyha munkrij6r6l,
mtikcid6s6r6r
El6 a d 6 : Holho s c sill a Nyugrlij ash fa-v ezeto, elelmezeiv
ezetb

3 t-",t9"yester t6jdko ztatoja

az, elmultk6pvisel6-testrileti ti16s 6ta tcirt6nt esem6nyekr6l
El6ad6: Ad6m LdszIo polgiirmester

4. Bej elent6sek, j avaslatok, akJualit6sok

A Kdpvisel6-testiilet tagjainak a meghiv6ban szerepl6 napirendeken
kfvtil m6s javaslata nincs, igy az
5 fo jelenldv6 kdpviselobol a. szavazdsban rdszvev6 5 fo kepviseld-testi.ileti
tag 5 igen szava zattal,

2

ellenszavazat, valamint tartozkodfus n61ki.il, egyhangrilag
elfogadja

napirendeket tiirgyalja meg:

T' TSjekoztato acsal6dsegit6

6s

azt 6s az

al'bbi

Gyermekj6ldti szolgillatmunk6jrir6l, a szociiilis

gondoskod6sr6l
El6ad6 : Posta Andrea intd,zmlnyv ezeto
2.

T q ekoztat6 a Nyug dij ashdz, valamint
a konyha munk6j 6161, miikri
El6 ad ri : Ho tho s csi l ra Nyu gdij ash 6z-v ezeto,
erermezesv ezeto

d6s 616

I

t6j6ko ztat6ja az elmultk6pvisel6-testtileti iilds 6ta
tcirldnt esemdnyekr6l

'' 1",t9"3ester.
El6ad6: Ad6m L6szl6 polg6rmester

4. Bej elentdsek, j avaslatok, aktualitrisok

1. napirend

AUAwI LASZL} polg6rmester felkdri Posta Andre6t a csaladsegit6
6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat
vezetSjdt, hogy a kiktilddtt an5rvgl^rortegye meg sz6beli
kiegdszit6sdt.

PosrA ANDREA

intdzm6nyvezet6 elmondja, hogy 2016. janudr 1-t6l
az sztv-ben valtoziisok
irt atdjlko.ztato;a elelen. Az elmrilt dv folyam6n szem6lyi viitozits
is tdrt6nt, S6ndom6 Csehi zsuzsa munkaviszoiya zorc. augusztus
3l-vei megszrint, bemutatja a
helyette
rij kolleganot, Yarga Tiinde csai,idgond ozot, akibodrogkere szturilakos,
igy ismeri
'rkezettMacsin6 Fincziczki Angdra u,
a viszonyokat.
"r.t*lrredzser.
Feladataikat a megv6lto zott jogszab6lynak megfelel6e
n lhtjilk el. Az ir6sos anyagbanszerepelnek a
sz{mokat, hogy milyen gondoz6i letszdmmal dolgoznak,
milyen aaatotat szolgriltatnak a
statisztik6ban' 15 fb volt ell6t6sban az elmrilt dvben a teleptil6sln,
33 fti jelent meg egyszeri
alkalommal, melyb6l 9-f6 jelent meg tan6csad6son. Esetmegbeszdl6sre
6 alkalommal ke^ilt sor. Az
nevelt gyermekek szlmacit f6, v6delembe vett gyermek nincs
1tryen9ti
Bodrogkisfaludon.
A huzi segitsdgnyrijtrisban el6g sok vfitozts trirt6nt. v"tt"t fel egy harmadik
fci gondoz6
m6rcius6t6l Bodn6md Magyar Erika szem6lydben, mivel igdnyek jelentkeztek2016.
hazi
segits6gnyrijtrisra. Sajnos egy kollegandjrik elhalilozott,
aki helyeti
t.tt.tt
venni
egy
fj
kollegan6t, aki Bodn6rnePeftaiBedti.25 f6 gondozott rdszesiilt
ebben az elltfiisban. A hrirom fo
gondoz6 teljes munkald6bgn szal<kepzettt<eit rutia
el a gond ozottakat.
jelzorendszeres hfni
segits6gnyijt6st Bodn6rn6 Magyar Erika ds Bodn6rn 6 Pati Belfia
l6tja el. 2016-banh6rom jelzds
be a telepiildsr6l' Ez nem sok, de azok szdma is kevds, akik
ig6nyllk ezt a szolgiltat6st.
'rkezett illetve k6ri, hogy ha van helyi rijs6g, abban
Javasolja,
drlesitsdk a lakosokat e.rr6l ar.n"torlg?ol.
Gy
gondolja sokkal tdbb rl'szorul<l lenne. Ez nipi 10.-Ft-ba
keriil, ami havonta 300-310.-Ft-ot jelent.
Nagy segitsdg, ha tdnyleg probl6ma van. Bodrogkisfaludt6l mar
csak egy telepiil6sen kevesebb az
igdnybevevbk sz6ma, m6shol tizfo felettvan.
Folyamatosanvilltozik a szocidlis ds gyermekvddelmi tcirv6ny.
A jogszabillyokban 6s a protokollban
l6v6 feladatokat pr6b6ljrik meg ellitni,.melyeket rij alapokra treiyeztet<.
A Szocirilis ds Gy6mrigyi
F6osztrily kijeltllt modszertani segit6-helyeklt. semmityln
szakmai segits6gnyrijt6 hely nem volt az
elmrilt id6szakban, igy remdli jobb lesz ahelyzet.Magiahagytrik
a kozpontokat azrij feladatokkal.
Ahazi segitsdgnyrijt6sban nincs viir6list4 minden ig6-nyt igyeleznek kielegiteni.
A jelz1rendszerben
szeretndnek tdbb ellfitottat fislvenni. Elk6sziti u hi.altert,
kdszit sz1r6lapot ds k6ri annak
kijuttat6s6ban val6 segitsdget uz erintettek r6szdre az dnkormdnyzatt6l.
Lehet pszich6s beteg is, csak
feleslegesen ne nyomkodja a kdsziildket.
t<irt6ntek, melyrdl rdszletesebtren

t

f.t

A
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,*flH**:#:fil,e?fester

elmondja, hogv

volt tdbb ig6nvbevev6 is a

tereptlesen

a

PosrA ANDREA intdzrndinyvezeto elmondja, hogy sokan meghaltak,
iddskorriak otthon6ba
keriiltek, fel kell tcilteni m6sokkal a rendszert. vun,"a*ito,.
csricsra jfn, vanamikor nem, de a
gondozotti letszdmhoz k6pest nagyon kevesen
u.rlik igenybe a jelz6retdiz;"Ej;r'il^'uji-i
probldma van, csak meg koll nyo-ni,tk a jelz6gombot,
mJrt lehet, hogy mdg iigyeletet sem tudnak
hfvni' Ha pl. leesik egy id6s
az 6gyr6l, utL u goniozottakel tudirik 1itni.
"-b".

KEPES FERDTNAND kdpvisel6 kdri, hogy mind enhbztartitsba
keriiljcin a sz6r6lapb6l, mert lehet,
az id6s ember azt foga mondani, hogy nem k6ri, de
a hozzffiartoz6 pedig szeretnd, ha ig6nybe

venn6.
K6rdezi, hogy a Kisfaludi kcirkdp mikor fog megjelenni.

AnAivt LASZL} polgdrmester kcizli,
sz6r6anyagot.

nem jelent gondot, hogy mind en hintart6sba eljuttassrik
A kork6p jriniusban fog megjelenni.

a

PosrA ANDREA itt6zm4n'yvezet6 elmonV:
megszokt6k az igenyberrevok, hogy csak akkor
nyomjak meg a gombot, ha t6nyleg baj va1. guuor
^fu
pl. leTehet szrirni Jdemen"ia jeleit. 10.-Ft/nap-6rt
biztonsrigb a lrezhetik magukat azZrintettek es hoz)frtartoz6ik.

AnAu LASZLD polg6rmester

szerint, mivel nincs djszakai rigyelet a Nyugdija sh6zban,
ezert oket
is be lehetne vonni a jelzorerdszerbe. Javasolja, hogy ne negyed6vente,
halem havonta szedj6k a

dijat.

PosrA ANDREA intezmdnyvezet6 elmondja, hogy a szftmlft a kistdrsdg
k6sziti. 6k megktildik a
havi jelentdst, 6s negyeddvente k6szitik el akdtszil d,arcb
szhmlifi. Ez eleg,'babra,, munka, ezert a
hrirom havonta trjrt6n6 szfumI*ztx megfelel6 nekik.

AnAu LASZLO

polgrirmester szerint, ha megion a negyeddves szemdts
zSllitasi
jelentheti nyugdijasoknak.

rendszer is, miir annak kifizetdse gondot

POSTA ANDREA intezmenyvezeto kozli, hogy megfontolj6k

AnAnn LASZLO poigrirmester: r6gebben a szocitiis

a kdr6st, de

6tkeztet6s keret6ben

ftzetni kellett, van aki emiatt m.ondti le, igy eltcirciltdk ezt
a dijat.

dij ds a jelzo

nekik a negyed6v aj6.

az

ebed.kisz6llit6s6drt is

POSTA ANDREA intezmenyvezeto p6ldakdnt emliti, hogy
Tokajban a sz1llit(tsi dijatbeepitett6k a
t6rft6si dijba.

MAJoRos PETER k6pvisel6

szerint gnnek a kis rjsszegnek a kifizetdse is el6gg6 probl6miis,
ezert
jelzorendszerers segitsdgnyrijtds igdnybJv6tele.
K&d,ezi, hogy az onkormfnyzat
frtvhrralhatn6-e, illetve van-e olyan onkorm6nyzxl anot
1tvallaljak r6szben, vagy teljes egdsz6ben
ennek adijat' Ismeri az cinkorrn6nyzatokunyugihelyzetet,de
rigy gondolja ror.r.rr rosszabb helyre is
tesznek ilyen cisszeget.

esett vissza

a

PosrA ANDREA intezmenyvezet6

elmondja, hogy kdt cinkormdnyzat van, akik reszben, vagy
egdszben 6tv6llal16k a drlat.Iirclemes megndzni, hogl"az6rintetteknek
milyen a nyugdijuk ds esetleg
ahhoz viszonyitani az 6tv6llal5st. Nagyobb telepiildJ.n
Ir kifizetik, ahol magasabbak a nyugdijak.

MAJOROS PETER k6pvise:lo szerint is meg kell ndzni mennyi a nyugdij
kell ezen gondolkodniuk.

es

az alapjindonteni. El

4

ALEXA rLoNA. aljegyz(\ megjegyzi, hogy

/folev, ami egy eseti segdly dsszegJleiret.

tulajdonk6ppen 6ves szinte ez 4.000_ 4.500 forint

MAJoRos PETER k6pvisel6 a Bursdval veti rissze ezt az.sszeget.

alAnn LAszLopolg6rmester
VARGA

runnn

kdrdezi, hogy vannak-e probldmas csal6dok a teleptildsen.

csal6dgonrloz6 nem tud kiriv6 esetet a tereptil6sen.

MACSINE FrNCZlczKr ANGELA esetmenedzser elmondja,
hogy S6lyom Melinda nagy
slamasztik6ban van. Jcivedelmet m6g__nem kapott,
mindh6rom-gv#r.r. meg fogj a kapni az
fiwaellittfst, de mdg nincs r6sz6t"
-.gallupitva. Ha valamiprobldm"a volt veltik, mindig segftett a
polg6rmester
rir is' Jelenleg nilpi kenydr gonaldk vannak. Sokszor
beteg a legkisebb gyermek.

AoAtvt LASZLO polg6rmester elmondj?,

gy6gyszerre rigy tudnak segitsdget nyrijtani,
ha
hozza a receptet 6s az <jnkor:m.inyzatkiv6itja. logy
Er.tr#"lv6ri gyermek 6tkeztet6sben lehetne r6sztikre
segfts6get nyrijtani' Az tjnkorinfnyzatmegrillapitottigy
szoba-rendbetdteldhez rdsztikre harmincezer
forint tiimogat6st, de mdg nem vetl6k ig6nybe. ^K6rdei",t6rtdnt-e
el6rdbb l6p6s ezt illet6en.

MACSTNE FINCZIOaKLaTNGELA esetmenedzser kdzli,
hogy v6s6roltak mrir anyagokat, de a
szoba felrijftrisa megrillt arz llettirsa halfia ora. M6g nem
vettdk igdnybe az 6nkorm fnyzat
t6mogatdsilt.

AnAu LASZL}

polg6rrnLesiter tudomiis

elvdgezni a fehijit6st, majd konzultiil vele.

a szerint rigy volt, hogy az 6lett6rsa

munk6ltat6ja fogja

BALOGH sANnoR alpolgiirmester szerint a nyini gyermekdtkeztetdst
oldjak meg a gyerekek
r6sz&e.
AuAnn LASZLD polg6rmes'ter tcibb hozzdsz6lits nem ldvdn megkdszon
testtiletet, vegye azt tudom6s;ul.

ia

tfrlekoztat6st 6s

k6ri

a

A K6pvisel6-testiilet egyhangfan tudomrisul veszi a Csalfdsegftd 6s Gyermekj6l6ti
Szolgflat
munkfj 616l
sz6l6 thjfikoztatfit.

2. napirend

AOAVI L ASZLO

pol g6rmester kcj sz<jnti Ho lho s c silla Nyugdij ash
dz v ezetot, 6lelmez6sv ezetiit, aki
meg6rkezett a testi.ileti ril6sre. K6ri, hogy ha van a kikrildott
ir6sos anyaghoz sz6beli kiegeszitese azt
tegye meg.

HoLHoS CSILLA Nyugdijashdz

vezet6,6lelmez6svezet6 nem kiv6n sz6beli kieg6szit6s

fr6sos tdjdkoztat6jdhoz, inkffi>b vfurjaa kdrddseket, melyekre
szivesen villaszol.

t

fiizni az

MAJOROS PETER kdpvis;el6 nem akarja magfrt bfnt6an kifejezni,
de ez a besz6mol6 nagyon
szrikre, gyengdre sikeriilt. U6;y gondolta HohJs csilla, hogy
el6g piir mondat? semmi olyan
informrici6 nincs benne, ami sz'ilmdravalamit is jelentene, nugyobb
belelintest nyrijtana akonyhfra,
Nlugdijashizra vonatkoz6an. P6r mondatban et van az egdsz int6zve.
Nem igaz6n 6rti ezt a
besz6mol6t.

anAnn LASZLO polgiirmester rigy gondolta, azt javasolta - beszdlt en6l
Holhos csill6val is - hogy
ne engedje hosszti-, b6 l6re az irdsos tajekoztai6jdt, hiszen itt a lehet6sdg,
hogy a kdpviselok

5

kdrdezzenek' Leirhatott

volna 5-6

beszdlgetdssel sokkal jobban

oldalban dolgokat,

de vdlem6nye szerint

ki tudi{tk tdrgyalm a ft;i. Nyugodtan

eleter6l, a konyhrinak a dolgair6l.

k6rd6sekkel,
kerdezzenek a Nyugd ijash,z

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, akihaszntits6g benne yan
a titlekoztatbban, de azt 6k is
tudt6k, hogy fel van tciltve a lrlyugdijash6z.
A koltsdgvet6s t6rgyal6sakor tiljdkoztatdst kaptak arr6l, hogy mennyi azaz 6sszee,
amivel a
Nyugdfias hinattitmogatiaaz"6nkorm6nyzat.F'liSrtavolna,
hogy szerepeljen ez at;jekoztatoban, 6s
hogy milyen elkdpzel6sei vannak a vezet6i€nek, hogyan tudnrik
azt lefaragni, milyen tervei vannak,
milyen intdzked6sre lenne sziiks6g. Tovabb6 votirota sz6, hogy jrir
dielmezesvezetbi k6pz6sre.
Ezzelhinyadhn 611, vegzett-e mfr, hova jrirstb.stb. Volt egy plusz-tanacsad6s,
aki segits6get nyrijtott
az
akit ::zerz6desileg foglalko ztattali. E)van-e mdg, keli-e.
'lelmezdsvezet6sben,

HoLHoS CSILLA

Nyugdijash fa vezer6,dlelmezdsv ezet6 villaszdbanelmondja,
hogy jfnius elej6n
fogja befej ezni akdpzest,,a.kkor fogia megk apni abizonyitvdnyat,
amennyiben sikeres vizsgirt osz.
A kcinyveldsben van amikor szi.iksdges segits6get k6rnii d.e ez nem aztjelenti,
hogy egyedril m6r
nem tudja elvdgezni ezt a feladatot. P6nzukbe & nem keitil,
privritban kor es tap segits6get, amikor
sziiksdges.

MAJOROS PETER k6pvise16 kdrdezi,hogy

a tan6csad6 els6sorban a k<inyveldsben ad tan6csot?

HoLHoS CSTLLA NyugtJijashfn vezet6,6lelmezdsvezet6 elmondja, hogy a
kcinyvel6sben
6tlap szerkesztdsdben szokott tan6csot adni.

6s az

MAJOROS PETER kdpviselo elmondja, megvds6roltak az dlelmezdsvezeteshez
egy programot,
ami az 6tlap elk6szftdsdben segit. Kdrdezi, iogy ut <inkormdny
zatnti a kcinyvel6shez nem tud

segits6get k6rni?

HoLHoS CSILLA Nyugdi-iashdz vezeto,6lelmezdsvezet6 elmondja, hogy az llelmezesvezet6i
program teljesen m6s, mirul amivel az onkormtnyzatnill dolgoznak."M.g
f,Ll ir-"*i a program
mrikci-d6sdt, mely pl. kiszimolja, hogy a feh6rj6nek, s6nak,
szenhidr1tiak milyen ar6nyban kell
illeszkedni e az etelek esetdben..
MAJOROS PETER kdpviselS klrdezi,havdgeza tanfolyammal, fogja-e
tudni cin6ll6an v6gezni az
,1 |

elelmezesvezetest.

HoLHoS CSILLA Nyugdijashdz

vezeto,6lelmez6svezet6 elmondja, hogy on6ll6an fogja tudni
utin. Azt,hogy a Niugdij;sh6z mrikodtet6s6hez az
onkorm6nyzatnak mennyi pdnzt kell hoz)atennie, eddig ssm az o
feladata volt. A szimszaki
adatokat az cinkorminyzat nyujtja a testiilet feld, de ha ily-en ig6nyrik van,
megte szi ezir6nyban is a
tdjekoztatdst.
v6'geznt az elelmezdsvezetdst ttklpzes elvdgz6se

I:ASZLO polgdrmester
tDAy
jon
Nem
ki a

kcizli, hogy a Nyugdijash in nemegy nyeresdgorient6lt intezmeny,
is fog kijcinni, amig-nern iudj6k 6tkonvert6lni szoci6lis otthorm6, amire
lem
kapn6nak normativ6t. A 31.800 forintos takb6rbol, az 6tLeztet6si t6rft6si
dijb6l 6s az egyszeri dij
b-efizetds6b6l nem jdn ki nyeresdgessd a Nyugd ijashfn, ami annak
idej6n
rorrr konstrukci6 volt.
Nem kapnak 16 normativdt nem szoci6lis otthon, hanem cinkormanyrui
"gy"
beflukdisk6nt mrikodik.
Diftkszilllov6 is szerettdk volna 6tkonvertrilni, de el lettek utasitva. Ez
a Szechenyi programban
megval6sultberuhinds funkcioja 20 evignem mozdfthat6 m6s irtnyba.
Vagy aztlehetm6gisin6lni,
hogy bezafiik az eglszet 6s keresnek mds helyet a lak6knak vagy
ezzel
eg!,utt kell 6lniiik.
,
b6rdb61 ds

HOLHOS CSILLA Nyugdijashizvezeto, 6lelmez6svezet6 elmondja, az elmrilt dvben

beszdlgettek err6l, tavaly mdr: mindezt elmondta, nem gondolta,
hogy most is kell err6l sz6t eitenie.

is

6

MAJOROS PETER k6pvisel<1: nem jon ki a b6r6b6l, vesztes6ges a Nyugdrjash
dz, igy kell
elfogadni' Ezt nem lehet igv elfogadni, minden 6vben keresni kell -a
megold6st. Javaslatokat kell
tenni, utilna kell j6mi, ho5;yan lehetne lecsokkenteni az onkorm6nyzai reszerot
a t6mogat6st.
Mrikddnek Nyugdijashdzak.magdnkezben is, nem gondolja, hogy valaki
vrillalkoz6k6nt mtik6dtet
egy ilyen hdzat, ami rilland6an vesztes6get termel ds dvenkent hoiia
ahianyt.
AUAwT LASZLD polgSrmer;ter szerint ha nem jdn be egy vdllalkoz6nak
egy ilyenhazmtik6dtet6se,
akkor bezinja 6s onnant6l kezdve nem mrikrjOil. Nrtege;eltdk a beldpo
Oi]at, trogy a kdt f6r6helyet
egyedtil bdrl6k kdtszeres dijat fizessenek, majd ezek iset6ben 1,5 szeresdre
m6rs6keltdk. Nem abba
azitdnybamentek, hogy m.dg jobban *ege*.1.10k, hanem epp afta,hogy
lecsokkents6k, amikor nem
volt elegendd szrimri lak6.

MAJOROS PETER kdpvisel6 elmondja, a polg6rmester
volt a jelenlegi kihasznriltsligi szinten a Nyugdijashaz.

fr

pont erre tett javaslatot, amikor nem

AnAnn LASZLD polg6rmester kdzli, eredetileg - az els6 k6t lak6t kivdve - dupla
bert frzettek,
utdna cstikkentett6k le m6sfd'lszeresdre az osszeget. Meg6rti, midrt fizessenek
k6ts;er annyi bdrleti
dijat, mert kdt 6gyas szobfrban laknak. Befizeti u tet tnlttio t, de az a pdnzelfogy
6s miisf6lszeres dij
nem olyan, mint ha hrisz 1.6si lenne a kihaszndlts6g. A hrisz f6b6l eqoo
fori.rt jcinne be havi
szinten, de igy csak 450-5010 ezer forint a bev6tel. i00
"r"i
forinttal minden
h6napban fgy kevesebb
a bev6tel.

"r",

HOLHOS CSILLA Nyugdijash(nvezeto,dlelmez6svezet6 elmondja, av6llalkoz6nak meg yan
az a
lehetos6ge, hogy 6 szabja meg a tartfitkat. Tud p6ly6zni, de ui,inkor*6nyzat
nem tud, mert
cinkormiinyzati tulaidonri b6rlak6sokr6l van sz6. i,ibb olyutr lehet6s6ge van
egy vd.llalkoz6nak
pitlyfnatra, mint az iinkorm6nyzatnak. Kdrbej6rta m6r ezt a tem6t. peldakJnt
emliti, hogy
Debrecenben is bez6rt egy Nyugdijashfuz, pedig j6 ritemben indult.
ApAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy m6r

11 6ve keresik a megolddst 6s nem

talilj6k.

MAJOROS PETER kdpvisel6 cirtil annak, hogy egyre tdbb az, aki Bodrogkisfaludr6l 6s
ktimy6kr6l, Szegib6l, a szomsz6d falvakb6l i "ritalfit" a Nyugdlj ash6zla. Az, hogy
kihaszn6lts6got tudj6k-e novelni, vagy nem, az egy m6sik dolog.

a
a

HOLHOS CSILLA Nyugdijashfn vezeto, dlelmez6sv ezeto kdzli, hogy a kihasznilltsdgot m6r nem

tudj6k tov6bb n<ivelni, mert minden szoba foglalt.

MAJOROS PETER kdpvisel6: volt olyan id6szak, amikor nem tudt6k kiadni a szobfikat,alra sem
voltreagitlls, rigy n6z ki egyre tobb 16 azigeny.

AnAnn LASZLO polg6rm.ester v6lem6nye szerint ez

azert van, mert a szoci6lis otthonok telitve
vannak, ahovd akkor is fel kell hogy vegy6k az id6skorirt,hanem megfelel6 osszegri
a nyugdija.
Lehetne kihozni a "b6r6b6l" a nyugdijashinat,ha csak egy karbantart6ttartantna{arra,ttoly
-.tr1"n
a kazdn, ne folyjanak a csapok, legyen villany, melegviz ds minden lak6 kapna
t rrt.rot.
Mindenkinek meg van alak6:;a, van egy kdzossdgi t6r 6s nincs dolgoz6. De akkor val6szimi
"gynincs
konyha se.

MAJOROS PETER k6pviselo megjegyzi, val6ban b6rlakrisr6l van sz6, de az a konyh6t nem
6rinten6.
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AuAnn LASzLo polgdnnester elmondja, ez esetben
h6rom ember forillisa
pitr
kozalkalmazott munk6ja mep;sztinne, ha tdnyiegesen
dnkormany zatiberlakaskdnt miik<idne ah6z. A
konyh6t valdban nem 6rintend. pr6brilk ornukm]nden
lehet6s6ggel.

6s

MAJoRos PETER

kdpviiserrd megjegyzi, hogy ezaz <inkorm

[nyzatilyen.

HoLHos CSILLA Nyugdfiashfr-vezeto,

dlelmezdsvezet6 tudomasa szerint, ha citven f6s
lenne a
nyugdij ashdz, j o go sultak le.nn 6nek 6llami tftmo gattsr
a.
2025-ig ennek a htznak rneg igy kell tizemllni"Egy dvet tdltott el azzal, hogy miv6 lehetne
Stalakitanl mi lenne a megolcl6s. E6rmilyen megualos?tTiat6 javaslatra
vev6.

MAJoRos PETER k6pvisel6

elmondja, egyszer voltak megndzni a Nyugdija
shfnat.A vezetcijdnek
sokkal jobban kell lStni a lehet6s6geket, ttibb-nyugdijash6
zzal twtjaa kapcsolatot mindenfel6. Nem a
kdpvisekikt6l kell v6rni amep;olddst, Holhos csilia
a szakember.

HoLHos csrLLA Nyugclijashf,.. vezeto, dlelmezdsv ezet6 aztk6ri,
ha nem el6g, amit
brirmilyen citletre vev6, hog'y v6ltoztassanak a helyzeten.

o

vegig jfut,

AnAu LASZLO polg6rmester tudom6sa

szerint, ahhoz,hogy majd szociSlis otthonnS alakits6k,
sokf6le felt6telnek meg kell felelni, kell betegs zoba,kezelo
stb.

HoLHoS CSILLA Nyugdijashdz
sziiksdg.

AnAu LASZL}

vezeto,dlelmez6sv ezeto szerintez esetben teljes 6talak
it6sralesz

polg6rmester elmondja, hogy a tcirvdny a szocirilis
otthonok esetdben eloirja a

feltdtel eket, amihez 6t ke l l ene arakitam u tryu g JrJ
ur hazat.
Egyre idos<idnek, betegszenekre az ou lakokib. k.11.rr.

allitani az ejszakftsmriszakot, de akkor m6g
egy embert fel kell venni, mert kiizfo glalkoztatottakkal
aztnemtudj6k megoldani.

MAJoRos PETER kdpvisel6 szitmfra rossz megkcizelitdsnek
min6sitdsnek m6r egyb6l azt arlszetemlitik, hogy
nem lesz j6.

#

tiinik, hogy a szocirilis otthonn6

AnaU LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy o csak a kritdriumokr6l
besz6lt. Nincs rcsz6r6l
negativ indittatas, csak megp,r6bril a tirajon liarudni, nem
tud elrugaszkodni. Ha van cjtletiik,
mondj6k el mit lehet tenni. Besz6ljenek a Nyugdijashinr6l
egym6s krizcjtt, de m6r h6rom 6ve nem
jutottak az 6trol ahatra.

HoLHoS CSILLA Nyugdiiash(nvezet|,dlelmezdsvezet6 elmondja, hogy
a heiyiek lftogatottsagft
n<!veli, azzal is meg pr5b6ljrik fogni 6ket, hogy meghivjrik "
u' prigr:u^1aikra. Eredetileg a
nyugdijashaz ahelyiek kihaszn6ltsfugira volt terveive.
A hetven-nyolcvan 6vesek ragaszkodnak a
saj6tiukhoz, nehezen hagyjhk el otthonaikat. A kcivetkez6 gener6ci6
teljesen m6s szellemben eli az
6letdt' Nem tapadnak a gyerekerikre, nem fogi6k kihaszn6lni6k.t,
hanem bekoltoznek ilyen h6zakba,
ahol megdrzik cinrill6s 6gukat, de segits6get kapnak, ha
kell.

AnAu I$S?LO polgiirmeste:r aztis elmondja, eloszrir mdg csak akkor kciltcjzhettek
be a lak6k a
nyugdrjash'zba' ha nem renrJelkeztek saj6t in;atlannal, de
m6r ezen is
tetszik neki a h(n, al<kor vissz:a tud menni alakisilba.

,"6d;ri;;;.lli;;;r"

KovAcs LASZL}

kdpviseld:-szerepelt a tftjekoztatoban, hogy volt 6lelmiszerl6nc-bi
ztons(gi ds
6llategdszs6giigyi ellen6rzds. A d6tumot is oda lehetett
volna ,,karcolni,,, valamint hogy az el6keszito
helyis6gben mit kell italakitani.
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HoLHos csrLLA

lrlyr-rgdijash6z vezeto,6lelmezdsvezet6 elmondja,
mivel janugr 1-t6l
villtozott a tdrv6ny, ez6rt rninden
treiyisegben k6zmos6t keli biztosftani, aminek
.91<ikgs.zito
-kenil
a
megval6sft6sa folyamatban van. Kill<in
kis k6zmos6
be6llitrisra a hrisos el6k6szit6ben, a
tdbbiben van' Ezen kfvtil is minden-dvben meg
szoktak fordulni n6luk. Az ellen6r zes alkalm'val
felhfvt6k a figyelmet a jogs:zaidlyi viitoztsra.

[?J*ffi."r*:"?",u?

k6pvisr:16 k6rdezi, hogy milyenhataridovel kell,
illetve

fosi6k

etvegezni a

HoLHos CSILLA NyugrJijashdz vezeto,6lelmezdsvezeto elmondj4
folyam atbanvan a konyhai
fejleszt6sek pdlylzatbenyfjt6sa effe azid6re
,
kivite lezheto.
KOVACS L ASZLO k6pvi

AlAivt LASZL}

se J o

: nincs elbir6 lv a a p alyazar.

polg6rmester krizli, hogy m6g nincs beny ujtva
ap6ry6zat.

HoLHoS CSILLA Nyugdijash

6z

6nkorm6ny zatnak a p 6ly 6zath<> z.

-

6s dlelmezdsv ezetS fogalmazottrosszul, 6 leadta

az

adatokat ,az

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, nem tudj6k, hogy
a konyha pllyfnat milyen keretek
ktizcjtt, milyen dsszegre, miilyen cisszeggel kertil bead6sra.
Nem tudj6k azt sem, hogy mikor lett
vdglegesitve a szakdcs, ffieB vannak-e vele eldgedve.
A tdjekoztatoban szerepelnie kellet t volna az
el6z6 dvekhez k6pesti dsszehasonlitrisnak pi.
-"ooyi volt a normatfva, mennyit emelkedett,
mennyibe
keriilnek a nyersarlyagok, azok emeikedtek-e.

Miviitozott,*.*yit.n.

HoLHoS CSILLA Nyugdfjashdz -

6s 6lelmez6svezeto elmondja, hogy a szitmszaki adatok
mind
az onkormtnyzathoz futnak be, ez6rr nem gondolta, hogy
arr6l ktilcin kell t6j6koztat(tst adnia. Az
6prilisi h6napban pl. 1456 adagot kdszitettef a konyiuin."A
ny.rrunyag norm6ja nem vfitozott, mfr
tavaly is ennyi volt.

KovACS LASZI ,o k6pvisel6 szerint ez atitjekoztat6 csak egy
,,skicc,,.
K6rdezi, hogy Holhos csilla szerint
u vendeghiaalacsony l6togatotts6g1nak.Neki 6s a
k6pvisel6trirs6nak is panaszkor1tak ^r-*_otu
poh6r, nincs tcir<ilkcjz6.

vend6gek, 6s azt mJndtdk, hogy nem j"c;nnek trjbbet ide. Nincs

KEPES FERDINAND k6pvisel6 is kdzli, a venddgek panaszkodtak,
hogy nem volt nagy torcilk<izd
6s pohSr sem' Kdrdezi, althoz, hogy versenyk6peJek
Ggyenek a vend6gh6zatllletften, mi az amit
fejlesztene benne Holnos Csilla..

HoLHoS CSILLA Nyugdijashhz - es 6lelmez6svezet6 elmondja, hogy
sem az fuakat nem 6
hatirozza meg, sem a koltsdgeket. Neki az a szerepe, hogy fogadja
a venddgeket, jelentkez6sriket
koordinrilja, biztositson programot, ha igdnylik. Sqjat ir*"rets6g6bol
ad6d6an tud a k6rnyezo
programokr6l, melyeket qfnlari szokott.

rnpns

FERDINAND k6pvisel6 szerint m6gis csak Holhos csilla l6tja jobban,
hogy pl. milyenek
az 6gyak,

miket kellene fejleszteni. Ene k6rne javaslatot.
Nem 6rti' hogy mi6rt nem j6r nagy tcircilk ozo, milrtezen mrilik
a nagyobb kihaszn6lts6g.

HoLHos CSILLA

Nyugdfjash(n

-

es 6lelmez6svezet6 elmondja, hogy ennek akategortinak
a

besorolrisa erre elegend6. Egy e.iszakaranem szoktak csak
kis tordlkcjz6t kitenni.

AuAu LASZL}

polg6rmer;ter elmondja, hogy egy ejszakara nem volt
nagy trjrolkoz6.

szilllo da, hanem v endeghfz.

Ez

nem

KEPES FERDINAND k6pvisr:16 akkor sem dfti, mi6rt nincs
egy 6jszak tra nagy trjrcjlk6z6, olyan
nagy
kriltsdg?
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AnAnn LASZLO polgrirrnesrter megiegy
,zi,hogy p6tolni kell ezeket a dolgok at a ,,p6nzhez ket
h6tre"' Egy-kdt ezer forint egy trircilk oio,
a"traiapu at a jelzilkeszrildkek dijdt is az 6regekt6l.
Akkor inkabb m6r ennek az' ut6bbinak latna ertelmdt. a
tbuu 6jszak6s venddgeknek van nagy
trircilkdz6
is.

HoLHos CSILLA Nyugclijashiz - es 6lelmez6svezet6 elmoldja,
hogy tcibb 6jszak 6ra egynagy 6s
egy kis ttir<ilkdz6t kapnak a vend6gek. Ma hivta
fel pl. egy helybeli vend6gh in tulajdonosa 6ssze
kell hasonlitani a szinvonalzrt -, hogy nincs egy venceiiitrsem.
Fel tudnii sorolni kap6sb6l, hogy mit lehein e villioztatni,
csak p6nz k6rd6se. Feltetethetn.k a
vendeghhzat a sz6ll6s'hu-ra is, de akkor a bevdtel
30 %-at le kell ,jattolni;l valamint ahhoz, hogy
beregisztriiljanak vannak kdvetelmdnyek, fel kellene
ttirtani a venddghiizat. Kilehetne cser6lni az
Sgyakat, sz6nyegeket.
KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint egyik 6ven
ezt,mristik dven aztlehetne megval6sitani.

HoLHoS CSILLA
rinkorm6ny zatnak

v

Nyugd{jashdz

an r 6

xnpns FERDINAND

a*yi

p

-

es dlelmezdsvezeto: minden csak
- *-' p6nz k6rddse. Ha

6nze, pillanatok alatt meg r ehetne

,az

ot Jurri.

k6pvisel6 szerint kdsziteni kell egy list6t a fontoss6gi
sorrendet fel6llitva 6s

azt kdvetve lehetne kicser6lni rlolgokat, amikor vanrftpdn"zrik.

HOLHOS CSILLA Nyugdfjashfn 6s dlelmezdsvezet6 cjssze irja,hak6rik.
Akik a miniszr6riumb6l
jdttek azoknak is megferelt, mindig -megel6geddssel
mentek el.

KovAcs LASZLD
tudott r6la.

k6pvir;el6nek rij inform6ci6, hogy a minisztdriumb6l is
sziilltak meg itt, nem

HoLHoS CSILLA Nyugrtijashfn

-

es dlelmezdsvezeto elmondja, hogy vend6gk6nt jcittek
azt sajnillja,amit tud, konigril.

tudom6sa szerint megel6geddssel t6voztak. Ha m6s
ment ki,

ds

KEPES FERDINAND-kdp','ise16 a plusz fagyaszto lSdarakdrdez
16. Tudom6sa szerint volt olyan,
amikor kds6n, vagy koriin vittdk a konyh6ra valamelyik zoldsegfajtilt.

HoLHoS CSILLA
a

Nyugdijash 6z
k6pvisel6kt6l kapott a konyha.

-

6s dlelmezdsvezet6 elmo ndja, anol

a fagyaszto l6dar6l irt, amit

KEPES FERDINAND kdpvisel6 kozli, hogy olyan kontaktnak kell
lennie Nagy B6l6val, hogy

minden kertben termett dolgot.[el lehessen hasznfini.

HoLHos CSILLA Nyugdijash6z - es 6lelmez6svezet6 elmondja, hogy az
elmrllt6v ,,kacifantos,,
volt konkrdtan az 6.t6s;zet6l, rnivel rij dolgokkal kellett megbirk6znial'naind
Nagy B6l6val, mind
Sallai Anitdval tafiiilk a napi kapcsolatot. Mar jon be a saldta,
retek. Termdszetesen

mindenhol van, de egyeztetds alapl antdrtdnik a b eszilllitds.

vesztes6g

xrpns

FERDTNAND kdpvisrelo arra mutat ftt, hogy az elmult dvben,
volt amikor a retek m6r
,,pudv6s" volt, amikor bevitt6k a konyh6ra

KoLVAcs LAszLo

k6pvisetr6 nem szeretn6, ha komposztra termelndnek.

Aolvt

LASZLO polg6rmester: elmondja, hogy ilyen nem fbrdul el6. K6t fagyaszto
l6d6t isbetettek
aptiylzatba.

KEPES FERDINAND kdpvisrgl6 a mos6gdpre kerdezr6, mivel
tudomasa szerint sztiks6g lenne egy
alra.Egyszer kertil egy nagyobtr osszegbe, viszont hamuszfi
venni kell.
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HoLHos csrLLA l'tryug'dijashriz 6s dlelmezdsvezet6
magitta' jelezte'

elmondja, hogy ez meg virat
el6bb utr5bb beszerz6sre kenil. van egy g6ztisztit6 gdp,
amivel a krirpitokat,
sz6nyegeket ki tudj6k tis;ztitani, valamint
a sz6keket. Rendezvdnyekor forgalomban van, az az
6nkorm6nyzat6.

AnAu LASZLO polgrirrrrester szerint az cinkorm Snyzatnak.eldg
lenne egy mos6g 6p al.thoz,hogy a
rendezvdnyek ut6n az asztelrerit<it kimoss itk,
vagy a draperidt ftiggonydket, de mosnak
a lakosokra
is' Be lehetne vez.etni, hogy k6rjenek pdnzt
Ha pl. elromlik a WC tet6 azt az
-orarert.
dnkormilnyzatveszimeg 6s Nagy rielu f.lrr"reli.
Minden plusz kiai6st, u-it-ily.n szinten vdgeznek.
Ezeket az eszkdzdket megvetethetndk a lak6val
a beszerel6st pedig ingyen erv6gezn6 akarbantarto.
Ha van egy dugul6s azt nftn a Borsodviz megoldja. K6thriio^-"u""frrtnek
szennyvizdijat, ami
tcibbe keriil mint maga az iv6viz,

1

HoLHos CSILLA NyugdijashLz es 6lelmezdsvezet|
i6 ritletnek tartja azt, hogy a lak6k
v6s6rolj6k meg M elroml6 dolgokat ds a karbantart6
ingyen beszerelje. A mos6s a szolgfitatfsi
r6szben benne van. Van akihozzaa mos6port,
dblitot, nehezlenne elkiiloniteni

-

AoAu LASZL} polgiirmester megiegy zi, pl. azt semtudjak, hogy ki
mennyi vizet fogyaszt. Egy
viz6ta van' csak.rigy lehet"" t"gbttupitaii, ha mindenkinek
lenne egy krilcin 6r6ja 6s akkor
k6rhetndk a lakbdrt ds kiilc;n i r.eisit. A lakoss dgi vizdij
kevesebb, mint a kctzrileti. Az
tinkormrinyzatnak sokkal magasabb d{jat kell frzetni,mirita
lakoioknak. Sokmindenben szeretndnek
el6r6bb l6pni, de vannak rdszek meiy&ben nem tudnak.
Lenne mdg egy dolog,]mi- ide kapcsol6dik. Egy id6s ndni szeretne jdnni a nyugdija sh6zba, de
jelenleg nincs hely. A vend6ghtzban
a m6sodilivenddgszobilt oda lehetne addig adni neki, amig
nem lesz hely a nyugdijashi'zban. Ha ezzel egyet6rt a
te*sttilet, meg kellen e hatfrozniuk egy b6rleti
dijat ana a szobdra. Lehetne pl. negyven
plurt rczsi, vagy dtvenezer forint 6s a rezsi.
"t",
HoLHoS CSTLLA Nyugdijash(n

- es dlelmezdsvezet6 elmondja, hogy nappal a nyugdija shgzban
lenne a n6ni, csak
menne 6t a vendd ghfnba. Ez alatt az ia{'aatimegkitn6k
hogyan tud
beilleszkedni' Egy ilyen
'jszakfua
sz<>rz6ddst sokkal koniyebb felbontani, mint amikor
mfr
befrzeti az egy
milli6 forintot 6s megkdtik a szerzoddst a nyugd ijashazbaa lak6sb6rletre.
AnAu LASZL}

polg6rmest

HoLHoS CSILLA

er ezegy szobiinak a folyamatos kihasz

Nyugdijashdz

vendeghinnak egy szobfla,

drs

n6lts6,gffi jelentend.

-

6,s 6lelmez6svezet6 szerint ezzel
ut6np6tlds renne a Nyugdija shdzba.

ki lenne hasznllva a

MAJOROS PETER kdpvisel6 ken az alpolg6rme ster hozzitszoltsifiehhez
a dologhoz, valamint
ash inzal, konyh6val kapcso latban i s me gh
allgatnl a v6lem6ny6t.

Nyugdij

BALOGH sANoon alpolgdrmester kdrdezi, hogy melyik rdszhezszeretnd

a vdlem6ny6t.

MAJOROS PETER k6pvisel6, k&dezi,mi

a v6lemdnye

a vend6g szobart az idoshrilgynek.

polg6rmer;ter szerint fel kell egy kicsit turbozni
egy 6lland6 osszeget, ne kelljen minden h6napban-m6dositgatni.

ALEXA ILONA

hallani

konkr dtan avend6gszoba kiad6s6r6l.

BALOGH sANnoR alpolgdrmester j6nak lStja,hogy adjdkki

AoA.y LASZL}

a kdpviselo tiirsa

a

a

szobtfi6s meg kell 6llapit ani rd

ariegyzSnek annyi agfla van, hogy a vendeghizra
meg van filapitva a napi sz1llfts
dija' Egyszer-egyszer meg6llapitanak egy.egyrr.ri-,irrreget
de hosszril1ivon javasol meghar1rozni
egy osszeget, amennyiben egy h6napon trili haszn6lat kov;tkezik
be. pr. rrau""tu negyvenezer forint
6s ha jon valaki m6s, akkor neki is annyi6rt adn6k
ki.

1_I

AnAu LASZL} polg6rmester a negyv en ezer forintot javasolta,
de lehet akiir ritvenezer is.
Amikor m6r kiadtrik az egybenyil6 kdtizob6s lakr6szt,
azthavontaritvenezer6 rt adtik oda.
BALOGH sANnon alpc'lg6rmester szerint flit6si
magasabb a dij, mint anyfiri id6szakban.

szezonban, amikor

a vil6gitris is tcibb, legyen

HoLHos CSILLA
ha riresen

fil

Nyugclijash 6z - es 6lelmez6sv ezeto szerintjobb
lenne ha kiadn6k a szob6t,
es az ut6np6tlrrs is biztosftva van. igy .i"a"nr.i j6l jrirna.

mint

KEPES F'ERDINAND kdpviselo kdrdezi, ha van egy
i.iresedds a Nyugd ijashinba,akkor befrzeti
az
egyszeri dijat.

HoLHos CSILLA Nyug;dijashfn es 6lelmezdsvezet6 elmondja,
term6szetesen ha ritkenil a
nyugdijash|zba, al<kor kell befizetnie a dijat

-

AnAu LASZLO

polg6rrnester k6ri, dontsenek an6l, hogy nyfri
id,hszakban legyen pl. 40 ezer
forint, ateli idoszakban 55 e:zer forint a bdrleti dij M"gl.; yzi,hogy
egy konvektor van a szobitban.
BALOGH sANnoR alpolg6rmester szerint 10-15 ezer forint
ktilonbsdg fedezia flit6st.
KEPES FERDINAND k6p.visel6 is ezt titmogatja.

KovAcs LASZL}
r

kdpvisel6 tudom6sa szerint szerencsen huszezer,piusz
kcjz<js kcilts6g, plusz
ezsilrt lehet hfuat b drel ni.

BALOGH Sa'noOn alpollg6rmester

szerint , ha andni szems zogebill nezik,aki csak
aludni fog a
vendeghtnba ds nappal a nyrugdijashfnbanlesz, akkor
az nem fog olyan nagy kciltsdggel j6rni, sok a
negyvenezer forint.

rrpns

FERDTNAND k6pvisel6 szerint komplett hdz 25 ezer forint plusz
rezsi, sokalja

negyvenezer forintot.

a

KovAcs LASZLD k6pvisel6 kisz6molja, hogy negyvenezer forinttal sz6morva1333
forint/n ap,ha
pedig a nlugdijashinas lakbdrt, a 31.800 iorintoi
u.rlit alapul az 1060 forint lnapi
dijjiin ki.

MAJoRos PETER kdpvisel6 megegyzi, ha 6t fog menni lak6nak a

kevesebbet fog fizetni mind addig avenddghazba.

KovAcs LASZL}

nyugdlja shinba, akkor

kdpviselo szerint, kapja meg 31.800 forintdrt egy h6napra

a szobift,plusz rezsi.

BALOGH SANnon alpolgdrmester szerint anyirids t6li id6szakot
akkor is krilon kell kezelni.

l?AM LASZL}

kell venni, hogy

a

polg6rmester szerint aktr egy dvig is lakhat a venddgha
zba, 6s azt
Nyugdijashazbabekell fizetile az"egycisszegri beugr6i.

KovAcs LASZLD kdpviselo a fentiek alapjanjavasolja,

tdliben 55 ezer forint a havi b6rleti dij.

KEPES FERDINAND k6pvisel6
semmit.

megieg

yzi,

is

frgyelembe

hogy ny6ri id6szakban legyen 40,

tudn[nak vele keresni, mert nem hoz

a

a

vendeghtn

MAJoRos PETER kdpvisel6, mivel a nyugdijashazba3l.800 forintot kell
fizetni havonta, de ott
be kell ftzetnie a beugr6t, igy a nyiri id6szalban 35 ezer forintot,
a teli id.oszakban pedig tiz ezer
forinttal ttjbbet javasol megrillapitani bdrleti dijkdnt. p) a, tinkorm6ny
zat szempontj6b6l is egy
tisztess6ges bev6tel ds a n6ni szfumtrais elfogadhat6.
AoAivt LASZLO polgiirmestter 35 6s 50 ezerforintot javasol ny6ri, illetve
a t6li

idoszakra.
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KEPES

FETINAND

sz:erint

a 35 - 45 ezer forinttal nem 6ri majd meglepet6s, ha 6tkolt<jzik

Ao+y LASZL0 polgSrmester

el6szor a 35 6s 50 ezer forint havi bdrleti dijat, teszi fel szavazfrsra

a

Nyugdijashazba.

az alflbbi hatdr ozati i avas latot
B

:

odro gkisfalud kdzs

d g onkormdnyzata Kdpvis erdte stt il et dnek
/2017. (V. 08.) hatdrozati j.avaslata

Tdrgy: A Bodrogkisfalud, Kossuth ilt 71. szdm alatt ldvri Venddghdz 30 napon ttili
igdnybevdtel
esetdre bdrleti d{j megdllapitdsa

Bodrogkisfalud Kozsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviselci-tesn)lete a Venddghdz bdrleti
dijdr1l sz6l6
hatdrozatdt az aldbbiak szerint egdsziti ki;
2017. iilnius I' napidt6l kezdcidrien a Venddghdz bdrleti d{jdt 30 napot meghalad1
b1rlet esetdben
nydri idfszakban 35.000.-Ft/h6nap, tdti idriszakban 45.000.-Ft/h6nop arrrrg:ben dllapitja meg.
HatdridS: 201

7.

jilnius l.

ds

fotyamatos

FelelSs: polgdrmester

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal,

I ellenszavazattalo tartilzkod,its n6lkiil elfogadja a bathrozati javaslato t 6s az al6bbi

hatirozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf n yzata K6pvisel6testtilet6nek
40 l20lt. (y . 08.) hatflrozata
Tr{rgy: A Bodrogkisfalud, Kossuth ilt7l. szdm alatt16v6 Vendd ghaz30 napon tfli ig6nybev6tel
esetdre b6rleti dij meg6llapft6sa
Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm5nyzatfnak K6pvisel6-testtilete a Venddgh fn berleti dijfnbl szol6
hatilrozatfLt az alabbiak szerint egdsziti ki:
2017. jrinius l. napjffi6l kezd6doen a Venddghdzberleti dijht 30 napot meghalad6 b6rlet esetdben
nyhriidlszakban 35.000.-Ft/h6nap, t61i id6szakban 45.000.-Ft/h6nap <;sszegbin dllapitjameg.

Hatdrid6: 2017.jrinius

1. dr; folyamatos

Felelds: polg6rmester

HOLHOS CSILLA Nyugclijash(n- es dlelmezdsvezeto visszatdwe a feltett 6s eddig vdlasz ndlkiil
hagyott kdrddsre elmondja, .hogy J6n6s Val6ria, mint rij szakScs a rem6nyeiket feltilmrilta, fog6kony
az ijta, agilis, mindent igyekszik megcsin6lni, haladni, ahogyan kell. Nyilvdn tapasztalatlan, de
tanithat6.
A felmertilt hi6nyossdgokat:. igyekszik enyhiteni. A p6nteki nap folyam6n bemutat6 foz6s lesz a
konyh6n ingyen 6s b6rmenLtve a szak6csok reszere. A reformkonyha irdnytha nyitnak, szeretnd
bevezetni a kr6mleveseket. r\obiikozftsaik m6r voltak, ez is penz fiiggvdnye.
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KovAcs LASZL} k6pvisel6 szerint- csak szdpen, lassan kell
bevezetnie ezeket az 6teleket,
meft nincsenekhozzlszokvasem a gyerekek,
sem a remottet<.
HoLHos CSILLA Nyugdljash iz- es dlelmezdsv ezetS: szdp
lassacskdn megpr6b6lkoznak vele. A
gyerekek nem szeretik pl. a hagymht,a retket
sem, de muszftjodaadni.

MAJoRos PETER kdpvisel6 megJegyzi, hogy otthon nincsen
egy6bk6nt szivesebben meg;enndk az ilyen eteleketl'

ek hozzttszokva a

gyerekek,

AlAivt LASZLO polg6rmester a sziinidei gyermek6tkeztetdssei

kapcso latban elmondja, hogy
vettek a gyerekeknek dteleseket, de bizony
renitens sziil6, akik nem hoztftkvissza. A ny6ri
"uii-zvenni keil majd rijakat.
sztinet hosszri lesz ds nincs.mibe kiadni az ebedet.

SfJt:iJ,*:zLo

6s xnpns FERDINAND k6pvisel6k szerin thozzdkvissza
az eteteseket m6g

AoAnn LAszLo polgiirmrlster szerint nem kdpesek arra,
hogy kimoss6k, hogy visszahozzdk. Nem
tud veltik mit kezdeni. Megint penzbefog kertilni
az rijahbes zerz6,se.

ALEXA ILONA aljegyzl: elhangzott kdrddsk6nt a nyersanyagnorma.
Evek 6ta nem lett emelve a
nyersanyag norrna' Kdrdezi az dlelmezdsvezet6t6l,
hogy a jelenlegib6l lehet-e megfelelden
biztositani ezt a mennyis6get ds min6sdget.

HoLHos CSILLA

Nyugdijashdz- 6s elelmezdsvezeto szerctnd, ha kicsivel
megemeln6k a
nyersanyagnorm6t'.Nagyon dr6ga a gyti.mcll_cs, amit
napi szinten adniuk kell a gyerekeknek. A
legrosszabb a t6li id6szak, amikor kifutnak a kdszletek
ds a krilfoldr6l behozott termdkek keriilnek a
poleokra' azokat nagyon nelrezmegfizetni. Gondol
itt a narancsra, ban6nra, mandarinra. Minden nap
nem adhatnak almat.

An'q'NI LASZLO polgiirmi:ster elmondja, hogy k6t helyr6l is
olcs6n beszerzik az almffide hiriba
i.artjdk a pincdben, sok6ig nem 6ll el.

HoLHoS CSILLA Nyugd{jashfn- es 6lelmez6svezet6 fontosnak

gyermekdtkeztetdsn6l, ezert

ALEXA ILONA

jo

taft1a

lenne, ha magasabb lenne a nyersanyagnorma.

a

min6sdget

a

ny6ri

arjegyzo elmondja, n6gy 6ve egdszen biztos nem volt
megemelve a norrna.

Anau L\SzLopolg6rmester

k6rdezi, hogy mikort6l emeljdk meg.

ALEXA ILONA arjegyzo eJlmondja, hgqr a nyersanyag-noffna emel6st
ki kell dolgozni. Komolyan
kell venni a gyermekdtkeztetdst, mert akik6ri, annak el"is kell vinnie,
mert ha nem teszi meg, ut6na
kell j6rni, hogy mi6rt.

HoLHos CSILLA Nyugdliashdzcsak jcijjenek el6rte.

es dlelmezdsvezet6: az ebddetelvihetik a gyerekek este
h6tig,

BALOGH SANDOR alpolg6rmester

j6

gyerekekkel van a baj, hanerr,t a sziil6kkel.

dolognak tartla a sziinidei gyermekdtkeztetdst. Nem

KovAcs LASZLD kdpvisel<l furcs6nak tartja,hogy
6rte.

a

ingyen kapj6k az ebed,etes mdg el sem jrinnek

ALEXA rLoNA aliegyzl kapcsol6dva a konyh6hoz elmondja, hogy
egy debreceni vrillalko z6 vette
T"g a r6gi posta dpiiletdt, ifiol sz6llod6ra, vendeglftdsra phlyaznak.36
embert szeretndnek on
fogadni, de konyh6juk nem lesz 6s nem is tervezneli, 'ezert
megaliapodast k<;tndnek az
dnkorm6nyzattal arra vonatkoz6an, hogy a konyhrir6l
sz6llitan6k ui 6t;lt. Az egyik heiyi

kdpviseltijiik 6rdekl6dtitt, ha apillyinatbeadrisra keriil sor,
csatolni kell a meg6llapod6st. J6 lenne, ha

L4

ir6sban eljuttatn6k. konkrdtan hogyan
konyha kihasznillts 6g6t.

tervezik. Nem Litja akadalyft a k6rdsnek

,

aminrjvelni

a

HoLHos csrLLA

Nyugdijashtn- es dlelmez6svezet6 megj egyzi, amennyiben
100-120 fore
fozndnek, akkor nagym6retii sav6ll6 eddnyeket
kelr beszerezni.

KEPES FERDINAND kdpviselo tudom6sa szerint meg
akarj6k venni

HoLHos CSILLA
az ovdk.

melletti ingatlant is.

Nyug<Iijashdz- 6s 6lelmez6svezet6 elmondja, hogy
a posta melletti ingatlan is

i.?at LISZL'

polgrirmester szerint sokkal villtozatosabb lett
viilaszoltak ds tudtak besz6lgetni.

T0bb hozzitszfil{tt

a posta

1*

t6v6n megkiisziini

mii kii d6s6r6l sz6l6 tfij 6koztat6st.

a

igy

Nyugdijashdz,

^

atf\ekoztato, hogy k6rd6sekre

Konyha 6s

a

vend6gh6z

3. napirend

AUAVT L ASZLO polg6rmes r er tig ekoztat6j 6ban elmondja,
hogy a TOp-os palyazatokniii az cisszes
konzorciumi pillyazatot kirrigt6k, igy az IKSZT_I 6s a templomfehijitdst.
A dont6st megfellebb ezt6k,
kiv6rj 6k mit fognak ezzel kupcsolatban mondani. 1,5 milli6
forintja van benne a falunak.

MAJOROS PETER k6pvisel6: az IKSZT nem konzorciumban volt
beadva, de egyiitt kezelik
kett6t.

+DAM LASZLO polg6rmester: annak ellendre, hogy nem konzorciumban

a

p6ly6ztak az IKSZT_re.

de egybe ment be 6s mindkell6t elutasitott6k.
A borklub sritoraljarijh:iy"tkertilt megrendezdsre, ahol ugyanazthallgatt6k
meg, mint

itt a testiileti
tildsen a Tokaji Borviddk Fejleszt6si lan6cs6nak tepvisiiolet6l.
otr is elmondt6k, hogy a nyolc
magteleprilds kapott hat millirird forintot, melybdi 2,3 milli6rd
forint a s6toraljarijhelyben
megdpiilend6 iiveghid' IVlegval6sitjrik a mridi sdtrll6 utca
villanyvezet1kenek ftldbeh
Tarcalon
zarimdoy h6, felfijitdsat,- Tokajban s6t6nyt ds gyaloghidat
epitenek a"ty"ie"et,
v6rhoz.
Bo.dlskeresztrirban 50-0 milli6t a templo-tu i.olt.nek. Iriindez
ii,6rt,"mert magtelepi.il6sekrol van
sz6. O rigy tudta, hogy Bodrogkisfalud is az.

a

MAJOROS PETER k6pvir;elo megsegyzi, hogy minden a politikai
drdekek 6s a lobbin mrilik.
Amikor palydzatr6l van sz6 nem magtelepril6s Bodrogkisfaiud, de ha
elviir6sokr6l van sz6, akkor
miir magtelepiilds.

AoAwt LASzLo polg6rmer;terfolytatva a titjekoztatoj6t elmondja, hogy a pet6fi
rit kcjzbesz eru6se
olyan szinten van, hogy az iiszrBR hi6nyp6il6st kei az egyik
ilarirrttluot6l, aminek a hat6rideje
pdnteken lej6rt' Meg kell vfxni, amig az SZP boda
aztmondja,"hogy indulhat aberuhfnfts. Nem

tudjrik ki a befut6.
Az 6tkok rendbetdteldvel kapcsolatban a K6rrjs Aquv6val alairt1k szerzod,6st. A
mriszaki
ellen6rnek kell az ajdnlatkdrrist megtenni ds ha minden egyben
van, kdt hdt mrilva indul azrirkok
rendbetdtele. H6rom mriszaki ellen6rt6l kell ajrinlatot k6rni]
M6rcius 27-6nvolt azutols6 testtileti ril6siik. Az 6prilis vdgei testtileti
til6st tett6k 6t m6rcius g-ra.
Aprilis 29-30-an megttirtdnt a honlap kezeldssel iuprrot#, oktatiis, melyet
megkaptak
Aki l6lta a honlapot, tudja, hogy porrignek rajta az esemdnyek. Bele kell m6g j6nni.a kolldgrik.
J6 hosszri
tlytig]:q6: ut6.n megtofilnt a rnegrijit6sa, de nernkerilt azonkorm6ny zatnaksemmibe.
Aprilis 29-6nvolt az EFOP-on S6toraljarijhelyben. Folyamatb un rui u paly;zatoktigye.

a
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Aprilis 4-6n megkcjtotte a szerzodes a mobil wc-ssel,
melyb6l h6rom kertilt kihelyezdsre a
!e!0fi riti telken, a Klapka ftin ds a r6gi 6vod6n6l.
Fel kellett vegye a ktjzutasokkal a kapcsolatot,
mivel kapott kdt levelet az cjnkorm inyzat,hogy a
patrfciusnril 6s az Ill6s Jrlnos 6ltal megval6sftott
bejdr6hoz tegyenek t ilnouur6gad6s kcitelezd
jelzotdblSkat,

mert ellenkez6 esetben m*gbiint.tik az onkorm
fnyzatot.
hivatal 6ptiletdre milr kdtszer elutasiiottak pllyazatot.
Most ism6t benyrijtj6k azt. yiltozott a
pillydzati kiir6s' mely szerirnt nem lehet mindueipitiixot^beadni,
vagy apeton utat,vagya hivatal
6ptiletdt' Ez ut6bbit viias:ztottirk mefi lassan
u r.:ur.." fog d6ini i't"tt;.30 milli6ra pdlyaztak,
melynek <inereje

A
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%.Bizika sikeres pillyazatban.

MAJOROS PETER kdpvisel6 kdrd,ezi,melyik ritr6l
van sz6, amezogazdasrigir6l.

ALEXA IL0NA allegyzl elmondja, hogy nem arr6l van
sz6. Ez az a p1lyazat, melyet az elmult
6vben be lehetet adni ritra is ds

hivatal epfuetere is. Most miir nem lehet csal az
egyikre.
AnAu LASZLO polg6nnester k<izli,
vizirtfolyfissal
logy t6rgyalt a MAv kdpviseldjdvel
kapcsolatban ' Azt igertek,
r.r,ii
rogiZil
vizsg6lni
a
vize.lvezetdst.
Elkdpzelhet6,
-rrindenkdpp_el
hogy
geodeziai elm6r6s miatt folyik
a viz -6thol, mhtlhogy kellene. Lesz orvos lat.
AzArany
J6nos
riti
vasutdtifuoval kapcsolatbanL is fel fogia venni a
MAV-val a kapcsolatot, mert gyalitzat ahogy az
kinez' M6r volt t6 pelda, arnikor .t.tn-i.tu addig al6
a nyilxkozaiot.gt EU; palyinatul<Idtoz, amig
nem csin6ltdk meg a pet6fi uti atj6r6t.
a

a

ALEXA ILONA aljegyzo rnegiegyzi, hogy azArany

MAJoRos PETER
jdrhatatlan.

J6nos

tni

atj6r6

az dllomtxhoztartozik.

k6p'risel<i megiegyzi, hogy nemr6g csin6lt6k meg

az

atjar6t 6s m6ris

AnAu LASZLD polgiirmester: el van si.illyedve, mint a 3g01-es ut atjirbja.
lprilis 5 .- r4-ig Nugv Bdl6t is helyetteiitette - aki elment egy h6t szabadsiigra - merl Ill6s
Gusztiivnak a kompn6l kellett

lennie. volt el6e teend6.
Aprilis l3-6n a Tokaji Fejl6d6sdrt Nonporoit Kft. megbeszdlds6n
vett

r6szt, ahol harmadszor is
meghallgatta Ddvald Istviin el6ad6s6t.
fnlitis 18-28-ig frzetett szabadsiigon volt, de krizben bej6rogatott a hivatalba. A kozleked.si
hat6s6ggal volttfitgyalni val6 a komppal kapcsolatban.
volt a boiklubon, ami kiv6nni val6t hagyott
maga utiin' A diszteremben keriilt megrendezdre, de
mivel Sritoraljaiih.iybai nem j6mak a klubba,
ezdrtnemvolt mint6juk. 19 polg6rmester volt jelen.
mezogazdasiryi startmunkaprogramban ott tartanak,
hogy a foliasritorban van zoldhagyma,
karalthe palinta,
t*gir"pu,
retek
stb.
Kdt
fofiaba
paradicsom, paprika partrfta van,
-zolds6g,
valamint virrig' A Matyis6k
f6le ingatlanon kukoricilt vetettek. Elvetettek 16 sor 3-4 q,- krumplit
is' Maradt m6g m6sf6l zsfl<kal, amit a Kissnd melletti tertileten
kapa utiin fognak elvetni. A rotrici6
elromlott, elvitt6k megcsinriltatni. visszahozt6k, de |ljia elszakadt
l6ic, yarjak, hogy rijra
megjavftsiik.

A

a

A traktor beszerzdse folyamatban van. A debreceni Pegazus forgalmazot6l
kellene megkapniuk, de
jelenleg nincs bent az orszfugban ilyen gdpjrirmri.
Az Jur6 6rt6k; a pfiyazatbead6sa 6ta magasabb,
igy dragilbb lenne a fronthidraulikdval 6s h6tso hidraulik6val
egyritt.
Amikor befogadtrik a piiyinatot kdrt m6g egy arajdnlatot a.6i.-el1tdrt6kben,
de mint m6r mondta
az6tamegemelkedett az eur6 irfolyamaei igy u gyaftouis
emettek;r;;;-;;.--'

KovAcs LASZLD

k6pvisel6 felveszi a kapcsolat ot az Agroval ez i.igyben, mert
ott van ismer6se.

AnAu LASZL}

polgdrmester elmondja, hogy egyik cdggel sem kcitele
ztek el magukat. A
e' ke I I ene a tr ikton aito t o'iup miatt.
Nem 6rti honnan tudj6k, hogy tlj traktort szeretndnek v6iiirolni,
de m6r hivtrik telefonon az igyben,
hogy eladj6k-e a r6git.
fro nthi draul ika mindenkdpp
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rrpns rnrurNAND kdpvisel6

szerint

nem

szabad,eladni a r6gi kistraktort.

KovACS LASZL} k6pvisel6 k6rd,ezi,hogy mennyi a kciltsdge
a traktornak.
auAivt LASZLO polgrirrnester kcizli, hogy nem is 6ll sz6nddkukban

eladni a kistraktort, aminek
nincs nagy kcilts6ge, odafigyelnek r5, mindig
kicser6lik id6ben az olqat,a sztir6ket.

KovACS L{SzLo.k6pviisel6 megiegyzi,.hoqy igen j6
a regikistraktor motoda.
K6ri' sz6lianak a traktorosnak, hogy emelj. i"r u kiszat,

ha a kapubejrir okhozdr, figyeljen oda

betonra, mert ha igy fogja traszn6lni,-nem biztos,
hogy sokriig fog tartani.

a

Bejelent6sek, javaslatok, aktualitdsok

auAvt LASZLO polg6rmester elmondja, hivatalosan is a tulajdonukba
keri.ilt a J6zsef A. fti 330
hrsz-ri ingatlan' Elkezdtdk a teriiletet rendbe
tenni, a nagy boi6tot kiirtani. Megkeresi az epitesi
hat6s6got' nezzek meg az dptiletet, mert szerinte
az eletveszdlyes. K6rte a kcizfoglalkoztatottakat,
hogy ne menjenek az epiletkclzel6be.

KovAcs

LASZL} k6pvisel6 kerdezi, hogy a Klapka riti ingatlant - amit
most
hasznill - megveszi-e valaki. Ahazteteje m6rbeazik.'

az dnkormfnyzat

anAm LASZLD polg6rmester

elmondja, volt itt egy 6rdekl6d6 az ingatlanra, meg
is nezte, a
teriilet drdekli nem is ahaz.
A kert mellett van-egy mdsik tertilet, aminek a nyiregyh azi tulajdonosa
felaj6n lotta azteladasra, de
miel6tt a testrilettel meg tudta volna beszdlni, vlsszatEpeti.
El6sior 1tszazezirforint6rt eladta volna,
amennyi6rt vette, de m6snap k<jzcilte, hogy masiet
milli6 alatt nem adja el, mert valaki
felvilrigositotta, hogy mennek ferferd azingxrin 6rak.

ALEXA ILONA aljegyzl rnegsegyzi,hogy eloszdr a
az 6rirt.

BALOGH SANDOR alpolgrirmester szerint

a

J6zsef

A.

fti

ingatlannak is magasra tartottitk

Fincziczki Melind66k kertje v6g6b6l lehetne

megv6s6rolni 6s b6viteni az fjonnan megviis6rolt dnkorm6nyzati
teniletet.

AnAna LASZL} polgrirmester megjegy zi, teriletmegoszt6s is
kolts6g. Sajnos eldg kil6trls talan a
-a
helyzet, nincs egy fill64iik se. 2,3
forint
kifizeietlen
szhmlajuk van a kcjztizemek fel6, a
-itiio
Kispatak Kft-nek, Yatga pailfrnak, a rendszergazdtnak.
Kdrte a ttirelmtiket, de m6g a Borsodvizzel
nem beszdlt' Mrijus vdgdn van ad6bevall6s, ulfunajdhetnek
be p6nzek. Majus l6-ra k6rte az orvosi
rendel6 ajtajainak hangszigetel6sdt, ami 371 ezer forint.
Kifizettdk eraouerv.t,
v;;"",
vSllalkozot Mdg sz6nyeget is kell venniiik a fehijitott szo,bfiba.

iij;;i

KEPES FERDTNAND kdpvis el| kerdezi, hogy a vdrhegyen
l6vo telilettel t<irt6nt-e mtr valami az

ad6sv6tel iigydben.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy

megadta a vev6 akhrtcisszeget.

AoAwt LASZLO

polgrirmest er tttjekoztatja atesttiletet, hogy dr.
G6l Andrris Leventdnek van mdg
egy v6teli szinddka, telefonon jcitt a megkeres6s. Ez
a
3407/2 hrsz-ri teriilet 331-/ m2, ketszfn
forintjrival sz6p 6sszeg. Ha rneg jon irrisbin is a vdteli ajanlat
er t"ritii"i*atdas6t adja r6,akkor

ennyidrt adnrik el.

"

KOVACS LASZLO k6pvisel6 egyetdrl a 200 forinttal. pdldakdnt
emliti, hogy vettek mrir meg
sz6lot,3150 m2-t700 ezer forintdrt, meg 3300 m2-t 1500
ezer forintdrt. Krisznak felfeld aszolLtrak.
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AOAVT LASZLO polgiirrnester fel fogja hfvni az orvosi rendel6
hangszigetelds6vel
kapcsolatban a cdget, hogy a hdtv6g6re vigy6k el az ajt6kat. p6nteken
ieszerelik 6s h6tfdn
visszahozzdk. A fizetdsi hat6rid6t 15-20 napot fog kdrni.
KEPES FERDINAND k6pviset6 megjegyzi, hogy 450 ezer forint j6tt
be a tertileteradrisb6l.

AOAtvl L ASZLO polg6rnnester elmondja, hogy alairtdk a szerz6d6st 6s
kezplnzben hozt6k is
penzt.

a

A komppSly'zattal kapcsolatban megkaptrik a k6pvisel6k a listdt, hogy mit kell
megval6sitani. igy
rr'874 ezer
forintraadjdkbe apfiydzatot, melyet irgy sem kapnak
eg6sz6ben, csak annak
70'60, vagy 50 %-at. 3z6z:, szilzalekot m6g r.nti n.* kapott. Az-.!t.ty.,
rinero 1.g70 ezer forint a teljes

osszeget tekintve.

KEPES FERDINAND kdpvisero kdrdezi, hogy apalyazatb6l mikor leszpenz.

AnAu LASZLD polgiirmester elmondja, hogy m6jus 23-a abead6si hat6rid(j6s szeptember elejdn
van itt apdnz. M6sfel 6v millva, 2019. decembir 31-ig kell elsz6molni
vele.
KOVACS LASZLD kdpviselo megjegyzi, hogy nem fogott "6vatosan a ceruz6juk,,,
akik felmdrtdk,
hogy mit kell fehijitani a kompon.

Anau

LASZLD polgrinnester megiegyzi, hogy a f6k6tdl cserdje maga r.020 ezer forint.
Tiszatardos nem biztos, hogy fog tudni -p6lyazn{' mert v6grehajt6s iotyit
llemik 6s akkor nem
p6lyazhatnak.
Tdbb hozztsz6l6s nem ld'v6n szavazdsra teszi
hatin o zati j avasl atot

fel a kompp6lyazat benyrijtds6r6l sz6l6 al6bbi

:

B o dr o gk:i sfalud kozs 6 g

/20

onkormdnyz ata Kdpvis el dt e stt)letdne k

I 7. (V. 08.\ hatdrozati.iorotloto

Tdrgy: A kompok, rdvekfenntartdsdnak, feliljftdsdnak tdmogatdsdra pdlydzat benyujtiisa
Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisekitestt)lete a Magltarorszdg
20i7. dvi kozponti
kaltsdgvetdsdrdl sz6l6 2016. dvi XC. tdrvdny 3. mell1ktete ILl. pintia szerint
a kompok, )Avek
fenntartdsdnak feliljitasdnok tdmogatdsdra ellnilanitett forrds ttrlrarn pdlydzatot iyt;1i be a
tul aj dondb an I dv 6 K- I 7 4 4 nyilv dnt ar t ds i s z dmti komp lilj it ds dr a.
fe
A

felilj itds tervezett nett6 kolts

6 ge

:

Igdnyelt 1sszeg a nett6 kalts<ig 80 %-a:
Onkormdnyzafi Anrdsz (s aj dt forrds) ;

9.350.000

Ft

7.480.000.1.870.000.-

Ft
Ft

i00

%

S0 %
20 %

Az onkormdnyzat a rdvdtkelS tartds ilzemeltetds,lt ds a pdlydzat sajdt
forrdsdt
biztosftja.

kaltsdgvetdsdben

Felhatalmazza a kdpvisekitestt'ilet a polgdrmestert a pdlydzat elkdszftdsdre ds
benytijtdsdra.

Hatdridf: azonnal

ds

folyamatos

FelelSs: polgdrmester
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A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a

szavazitson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattalo ellenszavazat 6s tartflzkod|ts n6lkiil elfogadja a hatfrozati javaslatot
6s az alfbbi

hatirozatothozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6testiilet6nek
4t/2017 . (y . 08.1 hatilrozata

Trirgy: A kompok, rdvek.[enntar16s6nak, fehijit6s6nak tdmogatitsfnapiiyazat benyrijtrisa
Bodrogkisfalud ktizs-6g Orrkorm6nyzatdnak Kdpvisel6testiilete a Magyarorszd,g
2017 6vi kozponti
kdltsdgvetds6r6l s2616 201.6.6vi XC. tcirv6ny 3. melldklete II.1. pontja
szefint a kompok, r6vek
fenntartds6nak fehijft6s6nak tttmogatdsfxa elkiikjnitett forr6s terhdre pdlyazatot
nyrijt be a
tulajdon6ban levo K-1744 nyilvfuntut6si sz6mri komp feli\itashra

A feltljitfs tervezett nett6 kiilts6ge:

9.350.000

Ig6nyelt iisszeg a nett6 kiiltsdg 80 "h-az
Onkormdnyzati 6nr 6sz (saj 6t forrris) :

7.480.000.1.870.000.-

Ft
Fr
Ft

t00 "

80 0h
20,h

Az tjnkormtnyzat a r6viitkel6 tart6s iizemeltetds6t ds a ptiyfnat saj6t forcfts6t k6ltsdgvet6s6ben
biztositja.

Felhatalmazza a kdpvisel6testiilet a polgdrmestert a pillydzatelk6szitds6re
6s benyriitts6ra.

Hatf rid6 : azonnal

6s

folyamatos

X'elel6s: polg6rmester

AlaiU

LASZLO polg6rrnest er Zahuczki Laszlo augusztus 4-5-6-dn fognak motoros talfikozot
szewezni 6s szeretne Bodrogkisfaludon egy motoros bemutat6t tartani. Ehhez k6ri
a hely

bizto sit6s6t, de elfo gad p en:zb eli t6mo gatdst

i

s.

BALOGH SANoOn alpolg6rmester szerint ennyit megdr, hogy helyet biztosftanak sz6mukra.

ilSZLo polg6rmester elmondja, szeretn6nek majd k6t retr6 diszk6t szerveznij6t6konys6gi
jelleggel jrinius vagy jrilius vdgdn, illetve augusztus l9-en. Nem akarnak
bevdtelt produkalni, iiletve
felajrinlanrik azt a nyugdijasklubnak , vagy az 6vod6soknak.
Agann

BALOGH SANnon alpolg6rmester szerint meg kell pontosan tudni, mikor lesz a bricsrii forgatag,

hogy ne vtkdzzdn a kdt renclezvdny.

ADAU LASZLO polgrirmester
az atydval

megk6rd

ezi majd,hogyan egyeztek meg a bircsri id6pontj6t illetden

KEPES FERDINAND kdpviselo: azt is figyelembe kell venni, hogy a tornateremben mikor lesz

pontosan az egyesiilet j ubildLl6 rendezvdnye.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 a "Mit keresel Bodrogkisfaludon" rendezvdny idopontj6ra hivja fel
figyelmet.

a
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MAJoRos PETER k6pvisel6
flinyir6ja.

arra kerdez

16, midrt nincs az

cinko rminyzatnak rritil6s rinjrir6

AUAwI LASZLO polg6rmester elmondja, hogy kev6s sik teriiletrik
van. A kistraktor is alig birla a
rezsifunyirot.
KOVACS LASZLO k6pvisel6 k'zli,hogy 800 ezer forint
egy rinjrlr6 flinyir6 6s nem i6 semmire.
KEPE s TERDINAND k6p vi sel6 me gj e g y zi, ho gy az
a fo cip 6ry6r a v alo.
AnAu LASZLO polgiirmester elmondja, hogy 6t flikasza nyirja a fiivet
ds egy tol6s frinyir6.
MAJOROS PfTER kdpviselS a Fehdr L6szlofele perre
kerdez16,

amir1lnem hallottak semmit.

AnAna LASZLD

polgdrrnLester elmondja, hogy volt a
Ty*uuq{i bir6s6gon , .ahov|eljott Feh6r
L6szl5 is' A bfr6n6 megkdrclezte afelperest, trogy tuta;oonkdppen'kit
perelt 6., Ada- L6szl6t,vagy
az tinkormdnyzatot. Nevezett kozolte, hogy oi"perelie be siem6ly
szerint. Ez esetben nem jo a
kereset, mett az <inkorm6nyzatot kellett-volna perelni.
Megkdidezte tov6bb6 a bir6n5, hogy
tulajdonkdppen mit akar. Elmondta, hogy neki ls.joo
forint plusz hatezer forint kell. Nem jogos az
<isszeg, mivel amikor nem volt dolgozni, a jelenldti
ivet akkoi is alhirta,tev6kenys6get nem v6gzert,
kcivetelte az ot nap szabadsdg megv6ltiist, pedig nem
is volt szabads6ga. A felperes kcjzcilte, ha
megkapja ezt akdt-osszeget, el6ll a pertdl. ueg-terdezte
abir6n6 kdtsier is, hogy el fogadja-e a
kciveteldst, amivel lezat6dik az ngy. Elfogadta a 24.500
forint kifizetdsdt, mely m6snap meg is
tdrtdnt' Az cinkormilnyzatnitk ez nem kenilt semmibe, mert
befizette a penzt;rba a24500 ezer
forintot.

MAJOROS PETER k6pvisel6

a perkolts6

greklrdezfti..

AnAu LASZLD polgrirmester elmondja, hogy perkoltsdg nem menilt fel, amit Feh6r
LAszlo
k<ivetelt, azt o befizette, az dnkormrinyzatot nemterheli
semmi. Mindezt azert fogadta el, mert nem
akar egy 6vig j6mi abiros6gt:a. ene nincs eneryifija.
MAJoRos PETER k6pvisel6 k&dezi,hogy iigyv6dje

vort-e a felperesnek.

Anau LASZLD polg6rmester kcizli, hogy sem neki, sem Fehdr Lkszlonaknem volt tigyv6dje,
aki
mell6 abfuono kijelcilt volna iigyvddet, de nem kdrt. Ugy 6rzi, megnyerte
volna a perl, de nem akarta
sem mag6t, sem az cinkorm6nyzatot olyanhelyzetbe
hozni,hogy jarjon 2-3 hetente abir6s6gra. Nem
hifinyzik senkinek sem. Semmifdle harag nincs kdzottiik, ugyanrigy
kciszonnek egym6snak, mint
eddig' Nem haragszik Fehdr Ldszl6ra, aki sajnos kozdssdgbeti""-i.,4
a"rg"r"i. Ezt kijelen tette az
alj e gy z6 asszonynak

i

s.

KEPES FERDINAND kdp'risel6 elmondja, hogy a Kal6zkikdt6 el6tti
rdszt f'eltoltottdk, 6s emiatt
megilll aviz.

L{SzLopolg6rmester m6r beszdlt a tulajdonossal, hogy oldjak meg ott
l?Ay
avizelvezetgst,
Haladnak a rendbet6tellel
az admiralitds tertilet6n is.

KEPES FERDINAND k6pvis el6 kerd,ezi, hogy a Haller Kriria
kihasznrilni valamire, pl. ternrLeszthetn6nek benne gomb6t.

AlAilr LASZLD

II. alatti pinc6t nem tudnilk-e

polg6rmester szerint lehetne gondolkodni rajta. Tettek m6r
bele alm6t, de
vt.g lehetne pr6b6lni alomuatermesztdst, biir

bekciltciztitt apatkdny,hiabatomkddt6k be a lyukakut.
nem a szakert6je.

BALOGH sAnuon alpolgirmester szerint

6

esetleg laska gombrit lehetne megpr6b6lni termeszteni.
mht foglalkozott go-barrul nagyban, volt amiko rtr qrt"it"k
le, de annak rcigtcin piac kell.
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Aoann LASZLO
csin6l.

polgdrmester szerint kipr6brllhatj6k a laska gomb6t, megn6zni mit

MAJOROS PETER kdpviisel6 megSegyzi,hogy a gombdnak is kell novdnyv6delem, tisztal6da stb.

AIAwI LASZLO

polg6rnLester elmondja, hogy 36 kozfogl alkoztatottvan. Nem kapnak normativ6t

a teleptil6s fenntartdsra.

BALOGH SANDOR alpc,lg5rmester szerint novembert6l, amikor mdr nincs rigy munka,
foglalkozni gomb6val 6s lenne drtelmes munk6juk.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 szerint egy kis iveghLzatis lehetne dpiteni

6s

lehetne

prim6rt termeszteni.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint nem drdemes tivegh6zzal foglalkozni, nagyo n dritga aziveg,
a szelloztetdst is meg kell oldani.
AUAwT LASZLO polg6nnester elmondja, hogy a 2016. 6vi bfuishoz k6pest megmaradt a 36 f6s
letszdm. Ezek a ko zfo gl alk <> ztatottak m6r nem fo gnak menni munk6t kere sni .

KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint egy j6 vezetorelenne sziiksdgiik. P6ldak6nt emliti Hegedris
Szabolcsot, aki Monokon vezeti a kdzfoglalkoztatottakat. Embers zitmbavette oket 6s l6that6an amit
k6rt megcsin6lt6k neki.
Kdtdezl hogy Ldszl6 Zs6fi6val kapcsolatban, aki lak6st keres kdt gyerekkel, van.

AUAVT LASZLO polg;rirmester elmondja, hogy megkereste ot, dajka a szakm(4a,
Bodrogkeresztrirban dolgoz:ik kdzfoglalkoztatottkdnt Lak6st nem tudnak neki adni, mert azt pirint
Zsuzsdnak igdrtek. Esetleg venddgszobdt tudn6nak neki adni, de az kicsi 6s nem is tudn6 mesfizetnimert 51 ezer forint a b6re, plusz k6t gyerek utin a csal6di p6tl6k.
ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy az fjonnan alkotott anyakdnyvi rendelettiket pontosftani
sziiks6ges. A munkaidon kivtili h6zass6gkdtdsek esetdben nem a munka torv6nyk6nyv6re, hanem az
anyakcinyvi elj6r6sr6l sz6l6 2010 6vi I. tdrvdnyben foglaltakra kell hivatkozni, valamint amit az
Anyak<inyvi tcirv6ny szabitlyoz, azt alacsonyabb jogszab6ly nem szabtiyozhatja. igy javasolja
hat6lyon kiviil helyezni a 3. paragrafus 2. bekezddsdt, mely a nem hivatali helyisdgen t<ivili
h6zass6gkot6s felt6teleit tartalmazza. Az anyakonyvvezeto vfiaszthat, hogy szabadidot vagy a
rendeletben foglalt dijazfx;t vfiasztja a munkaid6n kiviili h6zass6gkot6s esetdn. Ez esetbin a
kdzszolgitlati tisztvisel6kr6l sz6l6

Keri ezzel kapcsolatban

a

20lI.6vi CXCIX

tdrv6nyre kell hivatkozni.

testiilet ddnt6s6t.

AUAVT L ASZLO pol gSrmester k6ri a fentiekkel kapcsol at o s hozzftsz6lilst.
Hozzdsz6l6s nem l6v6n szavazdsra teszi fel az anyakdnyvi esemdnyek enged6lyez6sdnek
szabfiyafu6l, valamint az esem6nyekhez fizodo tcjbbletszolgfitatdsokert fizetend6 dijak mdrt6k6nek
m6dositris6r6l s2616 3120I'7. (III14.) szttmu rendelet-tervezetet, mely a jegyzokcinyv mell6klet6t
kepezi.

A Kdpviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazhson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartilzkod,its n6lkiil elfogadja a rendelet-tewezetet 6s az aldbbi
rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf nyzata K6pvisel6testiilet6nek
6/20L7. (V.09.) iinkormfnyzati rendelete

21,

Az anyakiinyvi esem6nyek enged6lyez6s6nek szabr{lyair6l, valamint
az esem6nyekhez ffitz1d(i
tiibbletszolgriltatr{sok6rt fizetendd dijak m6rt6k6r6l sz6lt6 3/2017.(III.14.)
iinkorm6nyzati
rendelet6nek m6dosit6s6r6l

Bodrogkisfalud kdzs6g onkormrinyzatdnak K6pvisel6testrilete
az anyakonyvi elj6riisr6l sz6l6 2010.
6vi I' tcirvdny 96. $-6ban kapott felhatalmazis alapjdn, az Alaptorvdny
32. cikk (1) bekezd6s a)
pontj6ban, az At. 19. $-5ban meghatfrozott feladatkordben.elj6rva
Az
anyakonyvi esem6nyek
enged'lyezdsdnek szab6lyair6l, valamint az esem6nyekhez ftzlddtiibbletszolg"6ltat6sok6rt
frzetendo
dij ak m6rtdkdr6l sz6l6 3 I 20 1 7 . (III. 1 4. onkorm6ny iati rendeler6nek
)
m6dosit6Jar6t
a kcivetkezoket rendeli el:

i.

$.

(1) A rendelet 3. $. (1) bekezddse hely6be az alilbbirendelkezds
l6p: (1) Anyakonyvi esem6ny
az anyakonyvi eljrirrisr6l sz6l6 2010. dvi I tcirvdnyben meghatarozoti munkasziineti nap
kivdtel6vel - hivatali munkaid6n kiv0l h6tf6tol csiit<jrtrikig napont a
16 orfrtol 19 ortig,
pdnteken 13 6rdt6l 19 ortig, szombaton i0 6r6t6l 19 6rdigte4eAO
id6szakban tarrhat6.
(2) A rendelet 3.9. (2)be:kezd6se hat6ryon kivi.il helyezdsre kenil(3)A rendelet 5. $. I mondat6ban a"_krjztisztvisel6k jog6llitshr6l sz6l6tcjrv6nyben helyett,,
a"ko zszolgillati tisztv is e l6kr6 l szol6 20 1 1 . 6vi CXC X. i<irvenyben',
kifej ezd s l6p.

2.

$.

A rendelet 2017. m6jus 10. nLapj6n lephatillyba.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, az irilsbeli el6terjeszt6snek megfelel6en dcinteniiik kell
a 321
hrsz-ri ingatlan mriveldsi 6gv6ltoz6sar6l. Ezen van az iskola, a hivital, az
ovoda. Eddig p1lyazat
alkalmdval lenyilatkoztik ezt. a tdnyt, hogy a kivett altalinos iskola ingatlanin
rr"r.p.i i nivatal
6ptilete is, de szriksdges lenne ezen intlzmdnyek felti.intet6se az ingatla:n-nyilv6ntartlisban,
amihez
kell a testiilet dontdse. igy kivett kozcis <inkorm6nyzatihivatal, 6ltai6nos iskola 6s 6voda
ke.ilne a

tulajdoni lapra.

+DAM LASZLO polg6rmester k6ri ezzelkapcsolatban
dcint6s6t.

a kdpvisel6khozzaszoliis6t, majd a testrilet

Hozzdszolls nem ldv6n szavazSsra teszi fel a Bodrogkisfalud k<izsdg belteniletdn
l6v6 321 hrsz-it
ingatlan funkci6/mrivel6si 655 v6ltozds6r6l sz6l6 hatiozatijavaslatotl melyet
a k6pviselok ir6sban
megkaptak es az a jegyzokonyv mell6klet6t kepezi.

A K6pvisel6-testiilet jelenldv6 5 tagia kiiziil, a szavazitson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodits n6lktil etfogadja a hatfroiati javaslat
ot 6s az at6bbi
hatflrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
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Tfrgy: A Bodrogkisfalud
69vSltozfna

kcizs6g beltertilet6n levo

32l helyrajzi szhmuingatlan funkci6/mrivel6si

Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete
a kiz1rolagos tulajdon6ban 6s
hasznillatdban 16v6, termdszetb en a 3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65. szfrm alatt talalhat6
ingatlan miivei6si Sgatlfunkci6iSt - tekintettel uou,-hogy
az ingatlanon k6t kiilon6ll6 6piilet a kriz<js
cinkormrinyzati hivatal es auz illtarfnos iskola_ 6s 6vodi'dpiilet
van, es az ingalan mtivel6si 6g6nak
jelenlegi megnevezdse: kivett' iiltalinos iskola az alilbbiak szerint villtoztatja meg: ,,kivett, kdz6s
ilnkormdnyzati hivatal ds dltaldnos iskota ds tjvoda,,.
Utasitja a K6pvisel6-testtilert- a tisztsdgvisel6ket, hogy a mrivel6si
6glfunkci6 villtozds 6tvezetds6r6l
az ingatlan-nyilv6ntartdsba' halad6ktalanul int6zkedien.

Hathridf : azonnal

6s folyamatos

Felel6siik: tisztsdsvisel6k

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy dr. Csiba Gdbor helyett dr. Tiba
G6bor lett a Miskolci
Megyei Korhdz vezetoje. Dr' Csiba Gdboi saj6t dcintdse alapj6n fogadt6k
a tokaji kistdrsdg betegeit
armak ellendre, hogy a k6thhzak illetdkessdgi teriilet6rol s2616
icirv6ny szerint Nyfuegyhaz1hoz
tartoznak' Legutolj6ra elutasitottSk a kistdrseg k6r6s6t, hogy
Nyir
helyett Miskolchoz
tartozzanak' Pl' Bodrogkisfalud esetdben ar rolt az indok,lioey"uoiuttuinem
"gylr*u kcizelfthet6
meg
Miskolc.

anAivt LASZLD polgdrmester megiegyzi,

aki az elutasito levelet megirta, azt semtudta hogyan
mennek a vonatok, hogy Bodrogkisfaludnak van rillomdsa.
Ujra meg szeretndk keresni a tisztiorvosi szolgillatot Tarcal 6tkrilddtt egy
mint6t, melyben
ism6telten kem6nyen neki mentek Nyiregyhdzanik. K6rte, hogy
dolg ozzak azt itt, nem szabad
NyiregyhSz6t lemosni, mert ha tovribbra is oda fognak tartozni, az
rosszfenyt vetne a kist6rs6gre. A
dr' Tiba G6bornak is imak levelet, hogy addig is fogadja sajdt dontdse
szerini a lakoss6got.

KovAcs LASZL}
negativ tapasztalata.

AnAu LASZLD

kdpvisel6nek

is volt a miskolci megyei korhftz fogadiis6val

kapcsolatos

polg6rmester megiegyzi, hogy dr. csiba G6bor fogadott mindenkit
annak
-'

ellen6re, hogy a frnanszirozdst Nyirgyhfuzakapta.

:119j.,1j1fo9R
mtnoenKt azt lsmen.

alpolgdrmester megjegyzi, hogy mindig is Miskolchoz tartozotl a telepriles,

KOVACS LASZLD k6pvisel6 sem 6rti, hogy

a megszokott

dolgot midrt kell felrrigni.

MAJOROS PETER kdpviisel6: kdzvetlen vonatjfrat van Miskolcra m6g 6t
sem kel szrfllni.

Nyiregyh6z6ra nem tudnak az emberek eljutni, akinek nincs kocsija,
csak nugfon koriilm6nyesen.

Tbbb hozz6szol6s nem l6v6n AoAtrt LASZL} polg6rmest er szavazitsra
teszi fel a fekv6beteg
gyogyintezeti elliltf.sra vonatlkoz6 ellitrisi teriilet *Odoritaranak
kezdem6nyez6sdr6l sz6l6 hatdrozati
javaslatot, mely a jegyz6k6nyv mell6klet6t kepezi.
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A K6pvisel6-testiilet jele'16v6 5 tagia kiiziil, a

szavazfuson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szzvazattal, ellenszavazat 6s tartlzkodits n6rkiil
erfogadja a hatdrozati javaslatot 6s az alitibi

hatirozatothozza:

Tfrgy: Fekv6beteg
kezdemdnyezese

gylgyintdzeti ellftttsra vonatkoz6 ell6t6si teriilet

m6dosft6s6nak

Bodrogkisfalud kcizs6g Onkormrinyzata,lakossrigi jelzdsek,
valamint a h(niorvos jelzdse alapj'n
sajn6lattal Sllapitja meg, hogy a fekv6bet.g gyZgyittt
ezeti ellattts elmrilt idciszakban megszokott
gyakorlata megv'ltoztatilstakeriilt, s a bodrogkisfa];di
betegeket aB.A.z.Megyei K6rhazvezet.se
- a tertileti elldt6s iogszabd)yi rendj6re hivatkozva- nem fogadja, az eintetteket rijra a nyiregyh,zi
J6sa Andr6s K6rh6zba h6nyitj6k.

Bodrogkisfalud kcizsdg Onkormrinyzatdnak Kdpvisel6-testtilete

a

telepril6s

lakoss6g6nak

megnyugtat6 6s j6 szinvonahi fekvobeteg gyogyirtdzeti
ell6t6sa drdekdben , Az egds zsegigyi
ell6t6rendszet fejlesztdsdr6t szolo 2006. ?ui'cXxxn.
ft. 5./B $ (2) bekezdds6ben biztositott
jogkcir6ben elj6rva 2012. es 2014. ut6n
ismdtelten kdrelemmel roidut-az rigyben hatriskcjnel 6s
illet6kessdggel rendelkezl egdszsdgrigyi allamigazgat6si szervhez,
hogy m6dositsa a telepi.il6s
33712008' (xII'30') Korm6nyrendelet szerinti .leriregtigyi
t6rs6gi besirolis6t, s ezzel egyiitt a
fekv<lbeteg ell6trisra jogosult ds k<jteles szolgilltatikmegirevezds6t
ds ell6t6si teriiletdt.

Bodrogkisfalud kcizsdg a 33712008. (xII.30.)
hat6tyos 4. melleklete a Tokaji
Kistdrsdg valamennyi telepiilds6vel egytitt az lcoryanylendelet
Eszak-airotai Eg6szs6gligyi t6rs6gbe, s fekvobeteg
gy6gyintezeri ellit6s tekirLtetdben
{9nto9n a nyiregyhLzi losa a"a.ar Korhtnhoz sorolta,
cinkorm6nyzatunk vagy I ako s srigunk v6lemdnydnet<
etozJtls me gkdrdez6 s e n6lki.il.
Bodrogkisfalud kdzsdg lakossiig6nak fekv6beteg gy6gyintezeti
elli$asat 6vtizedeken 6t a B.A.z
Megyei K6rhfn6s Egyetemi oktat6k6rhfzbiztositottuiitu ennyi
beteg megeldgeddsdre.
A B'A'z' megyei Kdrhdz ,az egyik legjobban felszerelt, kivdtd orvisoktrat rendelkez| k6rhdza,
gydgyitdsi struktilrdja kiterjed a magyqr orvoslds valamennyi
dgdra.
K'lpviselritesttiletilnk nem becst)li le a Nyfregyhdzi Jdsa Andrds
K6rhdzban foty6 g,,6gyit6 munkdt
sem, mert tapasztalataink is bizonyftidk, hogy
i6t fetkdsz,i,ilt szakemberek vdgeznet iydivita munkdt
a kdrhdzban.

Az emberi kapcsolatokb'an, de kiildndsen az orvos-beteg kapcsotatdban
drtdke van
a bizalomnak, amely az elmult dvtizedekben a B.A.z."Megyei Kfirhdz fetbecstilhetetlen
dolgoz1i,
orvosai
ds ott az
"a
egdszsdgiiglti szolgdltatdsolail igdnybe vev6 lakosaink kazott
kialakult,
betegek csald:dtagjai,
g,,ermekei is egt kezeldorvoshoz jdrnak.

Bodrogkisfaludrdl - mint mdr elSzd hatdrozatainkban ds lrrirelmeinkben
is lefrtuk - Nyiregyhdza
csak aut'busszal kazel{thetd meg, kdzvettentyt. Kdt otyan
drinti
o
telepilldst,
- reggel ds ddlutdn
idrat
- amellyel konetlenill eliuthatnak a betegek 6s hozzitartozdik Nyiregyhdidra. vasilton Nyiregyhdza
megkazelftdse kortilmdnyes csak szerencsen tortdn6 atrratiarr"i
lehetsdges. Ezzel szemben
Miskolcra a teleptildsrril 6rdnkdnti vonatiarat kozlekedik, a telepilldsnek
ancflil vasiltdllomdsa van -
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Qz elmillt rendszerb'l orakolt ds

Bodrogkeresztilr ndven -

.

q

merev szabdlyok
---'- ---r "'- miatt szinte
D'"LL' megvdltoztathatatlan

Bodrogkisfalud mindig oz Eszak-Magyarorszdgi
rr!gi6hoz Borsod-Abatij-zempldn megyqhez
tartozott ln)zigazgatdsi ds egdszsdgilgyi izempontiLl
is."A lakossdg ennek rdv6n Miskolcot ismeri,
'idrtas a lrdzleked'ds'lben, a kdrhaiak, hiiatatok elhelyezkeddsdben, mig Nyfregyhdzdt
sokan
egltdltaldn nem is ismerik, ez mdgiobban nehezftr
o, o,io-iortozds elfugaddsdt ds a kozlekeddst.
A telepalds teljes integrdcitSja Uiitrotc
Tetd mutat, kivdvte a fekvflbe;g;ild;is;.'
Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testiilete
mindezekre figyelemmel k6ri a
teleptilds Eszak-Magfarcrszilgi eidszsegrigyi tdrsdgbe,
s
a fekv6beteg gyogyintezeti ell6tris
tekintetdben a J6sa Andr6s K6rhaz.ttatasi
teitleteuot"ug.n.z.Megyei Korh6z6s Egyetemi oktat6
K6rhaz ell6tdsi teriiletdbe tdrtdn6 soron kivtili iitsorol6sft
Bodrogkisfalud k0zs6g Orrkorm6nyzata az elmrilt
dvekben k6t alkalommal is kezdem.ny ezte a
fekv6beteg gy6gyintezeti ellit6s besorol6s6nak
megv6lt ittxarx,s tekintette I ana,hogy a jogs zab*ly
m6dositrisra mind a mai napig nem keriilt
,to, un.X.i. rvr"gy"i K6rhazkor6bbi vezet6se - Dr. csiba
G6bor

- megdrtve a probldrndt , sajifihatriskorbe n intezked,eibetegeink

rogaJas.ot.

Ez a gyakorlat viitozott meg az elmul hetekben, ezert
aK6pviseld-testrilet felkdri a polg6rmestert,
hogy jelen hatdrozatot a hat6skcirrel 6s ilietdkessdggel
.enoett ero hat6s6ghoz, illetve a B.A.Z.
Me gye i K5rhaz vezetd s 6he z: haradektal anur to
v6bb f t s i.

Hatdrid6: 2017. m6jus

15.

Felel6s: polg6rmester

AnAu LASZL}

polgdnnLester ismerteti Huber J6nos k6relm6t,
melyben, mint a 32411. hrsz-ri
h6zas ingatlan tulajdonosa - akinek ingatlan hat6ros
a 321 hrsz-on tal6lhat6 6ltal6nos iskola
udvar6val - szeretne visszeLv6sdrolni az iskola udvar6b6l
egy reszt, mivel az ingatlana jelenleg
ktjzteriiletr6l nem megkdzelithet6. A bej6r6s a32412.hrsz-oiierhelb
atjdrasiszolgalmi jog alapjrln
lehetsdges' A mdsik szolgalmi jog az riltaliinos iskola
felol lenne , de eznincs bejeg yezvea tulajdoni
lapra' Kor6bban az o
az
iskola
reszere
egy teriiletet, melynek megvitstrl6sa az
.ter[let1b(5|felajdnlott
onkormdnyzat rdsz6r6l
megtcirtdnt 6s bejegyz6sre keniit a foldhivatali nyilv6ntart6sba.
Tulajdonkdppen ebb6l a teriiletb6l szeretne egy rdszt
visszav6siirolni, hogy saj6t kiizteri.ileti
bej6rrissal tendelkezzen, mivel az ingatlantszeretnd eladni
ds a leend6 vev6 ragaszkodik ehhez.

Elmondja, hogy azut, ami a Templom utcdravezet nem k<izteriilet,
hanem onkormanyzati teriilet. A
lak6ingatlan megkozelithet6 szolgalmi jog tfijdn aKossuth
ritr6l. Nem 6rt egyet a teriilet elad6s6val,
hiszen akkor nem tudn6k nnegkdzelft eni ai iskola udvarifi,
a h6ts6 udvai" felcjl, ha a diszudvart
lezarj6k.

KEPES TERDINAND k6pvisel6

megieg

tartana.

yzi, hogy a kert tenilet teljesen a tornaterem

sark6ig

BALOGH sANnoR alpolg6rmester kdzli, hogy annak idej6n azert lettmegviis6ro
lva
rs qL
azaQ teriiletLwrurv!'
hogy
legyen az rinkorminyzarnakonnan

AnAm LASZLO

bej6rat.

polg6rmester: dcintenirik kell a kdrelemben. Ha nem
adj6k el a teniletet,
vdlemdnye szerint azzal kell 6rvelni, hogy akkor sem kozteriiletre
nyilna az ingatlan, hanem
<inkorm6nyzatitetiletre, valamint, hogy az a Kossuth ftr6l szolgalmi.jog
ritj6n megkozelithet6.
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KEPES rEnnruANn k6pvisel6 szerint,

akkor sem lenne el6r6bb a tulajdonos.

ha megv6s6ro

lnir

a k6rt teriiletet,

tulajdonk6ppen

KovAcs LASZL} kdp',zisel6 szerint, ha feltenn6nek egy kaput,
azon mtr nem tudna 6tmenni,
mert addig nem tart a szolg;almi jog.
ALEXA ILONA aljeqv\! elmondja, hogy az onkorm6nyzat
a tulajdo n6valszabadon rendelkezik.
Nem k<itelez6' hogy ep{ja]< akei ingatlant. A
megvdsrirlassal ,"- t"n rerrek el6r6bb, mivel
nem
ktizteniletre nyilna a telek' Nem minden dnkorm
hnyZatiteri.ilet kcizteriilet. van biztositott szolgalmi
jog' Mdg fontosabb, hogy ha eladndk a teri.iletet,
nern tudn6k a sajiltlngutiunulat megkozeliteni,
fgy
nem 6ll az cinkormdnyzat erdekeben azeladds.

AnAu LASZL}

polg6rmester megjegy zi,hogyaz rjnkormiin yzati
ingatlan igyegy egyseges eg6sz.

KovAcs LASZLD kdpvisel6 nem 6rti mi a baja azzal a vev6nek,

bej5rni.

hogy a Kossuth ritr6l kell

ALEXA ILONA aliegyz6 elmondja, hogy aut6val is meg lehet
k6zel iteni azingatlant. Az egyik
indok azvolt, hogy terepj fu,bvalis Ue tuOlanak jrirni.

AnAu LASZL} polgiirmester szerint frj6k meg a k6relemre, hogy az
rinkorm fnyzat nem adjael az
ingatlant, mivel az ard<or sem kciztertiLtre nlitit
megbontan
a az egyseget, az rinkorm6nyzat
,
tulajdon6ban l6v6 tomaterernet nem tudnrik
-.gk,;r.iit.nil
Fentiekkel kapcsolatb an szavazdsra teszi fer az atilbbihathrozatiiavasratot.

B o dr o gk:i sfalud kc;z s d g

onkormdnyzat a Kdpvis el dte s t,iil etd ne k

Tdrgt" Huber Jdnos 3917 Brtdrogkisfalud, Kossuth tit
69/8. szdm alatti lakos terilletvdsdrldsi
kdrelme

Bodrogkisfalud Kdzs.6g Onkormdnyzatdnak KdpvisetT-testr,ilete
Huber Jdnos 3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ilt 69/8' szdm alatti lakos kdrelmdt - melyben
a 324/Lhrsz-il ingatlan megkozelftdsdhez az
Altaldnos Iskola udvardbdl 100 m2 teriilet etaddsit kdri
- elutasftja oz aldbbi indokok alapjdn;

- Huber Jdnos ingatlana koztert)letrril, a Kossuth titrdt gdpidrmtivel
is megkdzelfthetci, melyet a
324/2hrsz-ri ingatlanra beiegyzett szolgalmi jog biztos{t.
n[ittana a megrdsZrohi k[vdnt tert)leten
ker e s ztill s em kr; z e I ithe t 6 me g kd zt e rt)l e tr d l.
A megvdsdrolni kivdnt inga.tlanrdsz az iskolaudvar rdsze, eladdsa
esetdn az iskolaudvar nem tudnd
funkcifjdt elldtni, a tert)letet az \nkormdnyzat is haszndlia.
-

Hatdrid(;: azonnal.
Felel6s: polgdrmester

A K6pviseld-testiilet jerenl6v6 5 tagia ktiziil, a

szavazfuson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattalo ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6tkiil elfogadja
a hatfirozatijavaslatot 6s az allbbi
hatfrozatot hozza:
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Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf
44/2Q17,

(y.

n yzata K6pvisel6testiilet6nek
08.) hatilrozata

T6rgy: Huber J6nos 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth
teriiletv6s6rl6si k6rehne

iLt 69lB. sztim alatti lakos

Bodrogkisfalud Kcizs6g onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testtilete
Huber J6nos 3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth tft 691P.. szdm alatti lakos kdrelm6t - melyben a 324ll.hrsz-u
ingatlanmegk6zelit 1sehez az
Altal6nos Iskola udvar6b6l 100 m2 tenilet eladrisaikdri - elutasitj
a az alabbiindokok alapjan:

- Huber

Jiinos ingatlana kiizteriiletr6l,
1 {gssuth ritr6l gdpjrirmiivel is megkcizelithet6, melyet a
324l2htsz-ri ingatlanrabqegyzeft szolgalmi
jog biztosit. ingatlan a a megvhslrirolni kfv6nt tertileten
kereszttil sem kcizelithet6 meg kcjzteniletr6l.
- A megv6sdrolni kfvrint ingatlanrdsz az iskolaudvar rdsze,
eladrisa esetdn az iskolaudvar nem tudn6
funkci6j6t e7l6tni, a te^iletet az <inkorm ilnyzatis haszndlja.

Hatdrid6: azownl.
Felel6s: polg6rmester

AOAvr LilSzLDpolgrirmester tdbb

bejelentds, javaslat nem l6v6n

zfrtilestrendel el.
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Bodrogkisfalud Kiizs6g polg6rmestere
3917 Bodrogkisfatud Kossutfi ft 65.
Web : bodrogkisfalud.hu
E-mail : bodrogkisfalud@bokihiva.t_online.hu
Tel.ffax.: 471396-056

MEGNiV6
Tisztelettel meghivom

u

onkormdnyzati Hivatalban
testiileti iil6sre.

6roo"offiossuth ft

A k6pvisel6-testiileti iil6s n a p i r e n d i

a

Bodrogkisfaludi Kiiziis
65.) tartand6 k6pvisel6-

e:

1' T6j6koztatS a Csal6dsegit6

6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat munk 6j6r6l,a szoci6lis
gondoskodrisr6l
El6ad6: Posta Andrea int6zm6nyv ezet6

2. T Sjekoztat6 a Nyugdij ashin, varamint a konyha munk6j 616r,
mrik6d6s6r6l
E I6a d 6 : Holho s c silla Nlyugdij a shi.z-vezeto,
elehe zesv ezet6

3' PolgSrmester t6jdkoztatoSa az elmultkdpvisel6-testiileti iil6s
6ta t6rt6nt esemdnyekr6l
El6ad6 : Addm LfuszIo ptlgdrmester
4. Bejelentdsek, javaslatok, aktualitdsok

Z6rt iil6s napirendje:
I

. s ztil et6 i t6mo gatds me g;6llap itdsa ir 6nti k6re
s

El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

I

em e lb irrll

6s

a

2. TaJdkoztato a polg6rmesteri hat6skorben 16v6 ell6t6sok meg6llapit
1sirol
EI6ad6: Alexa Ilona aljegyzl

Bodrogkisfalud, 2017. m6jus 3.
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- Ad6m {5szl6
polgrirmester
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Kdsziilt a bodrogkisfaludi onkorm6nyzatiKdpvisel6-testiilet
2017.mdjus g-dn
15.00 6rakor megtartott iil6s6n r6sztvev<lkr6l.

Addm L6szl6 polg6rmester
Balogh Sdndor alpolg6rmester
K6pes Ferdinrind kt5pvisel6

#"

Kovfcs Lhszli k6pvisel6

/,u:',*, W

Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6csko zdsi j o ggal meghf vottak
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