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Megrillapitja' hogv az 5 fos Kdpvisel6-testtileii6l
s ro van j"l:1,
megnyitja. Jegyz6kcinyv hitelesit6nek K6pes
lev anyflt ril6s hatinozatk.pes, azt
FerdiruinJ kipvisel6t jel<rli
ki.
Javasolja' hogy a K6pvisel6-testtilet a
napirendeket a meghfv6nak megfelel6en
targyaljameg, valamint k6rdezi, hogy van-e
m6s javaslat a napirendeket illet6en:

1'

az

aldbbiakszerint

Polgdrmester t6j6ko ztat6ja az elmultk6pvisel6-testiileti
iil6s 6ta trirt6nt esem.nyekr6l
El6ad6 : Adtim Lfszlo polg6rmester

2.Tdj1korta16ak6zf ogralkortafftsiprogramokr6l,azokaktuaritdsair6l
Eld adt6 : AA,im l-asilO polgdrmesi;
3. Bejelentdsek, javaslatok, aktualitrisok

A Kdpvisel6-testtilet
1?.p.1""t a meghfv6ban szerepl6 napirendeken kfwl m6s.iavaslata nincs, igy az 5
flb jelenl6v6 k6pviselouot
a
r6szvev6 s rb r.efri;d6-;#iag 5
igen szavazatrar,
"tuuifurbun
ellenszavazat' valamint tart6zkodtts
ndlkiil, .gyh;g,iilg eifogadja ,n ei az al1bbi

targyalja meg:

1' Polgdrmester tdjdko rtabia az elmiiltkdpvisel6-testiileti
iil6s 6ta trirtdnt esem6nyekr6l
Ef
6ad6 : Ad6m Lfuszlo polg6rmester

2.T6jekoztat6ak6zf oglalkoztatitsiprogramokr6l,azokal<tuarit6sair6l
El6ad6: Aaam L6sz76polg,irm"je, -

napirendeket

3. Bejelent6sek, javaslatok, aktualit6sok

1. napirend

AnAnf LASZLO polg6rmester elmonctja, hogy a munkatervt6l

eltdroen nem hirta meg Nagy B6l6t

az iildsre. Kdri, ha b6rmilyen k6rddsiik van a kozfoglalkoztat6ssal kapcsolatban tegydk fel neki, hiszen
minden nap megbesz6lik, melyek azok ar dolgok, melyelket el kell vegezni. B6nyai Csilla kollegano aki szabads6gon van - r6szletes inform6ci6t adott a kozfbglalkoztat6sr6l az irilsos anyagban, melyet a
kdpviselok a meghiv6val egytitt megkaptak es az a jegyzrSkonyv mell6kletdt kepezi.
T

aj 6koztatSj6b an elmondj a, ho gy

- jrinius 30-6n megtort6nt a Pet6fi iit rnriszaki 6tad6sa. Probldma a padkinfssal van. Ha es6z6sek
alkalmdval Iehozn| azt a viz, akkor meg; fogj6k oldani m6sk6ppen. Eszt6tikailag nem tokdletes, de a
funkci6j6t betolti. Remdli, hogy j6 lesz. Az utca lak6i meg vannak eldgedve az uj uttaL A J6zsef
Attila, a Klapka 6s Kossuth riti javit6sokat is elv6ge:ztdk. Ennyit sikertilt kihozni a 23 milliob6l.
Sajn6lja, hogy a Pet6fi kozt nem sikeriilt leaszfaltozni, amire valamit ki fognak taliilni, ha lehets6ges,
oldj6k meg.

KOVACS LASZLO es KEPES FERDINAND k6pviselok megjegyzik, jon az es6 6s a t6l, majd
megl6tj6k mit tesz azidojarils azuttal, illrrtve a padk6val.

KEPES FERDINAND kdpviselS elmondja, hogy a Z,5ldi f6le ingatlan elott m6r fel van torve az
aszfalt. A kanyart - mint az mftr az el6zo testi.ileti iildsen is mondta - szdlesebben kellett volna
leaszfaltozni.

AnAlf LASZLO

polg6rmester folytatva a ti\ekorlat6j1t kcjzli, amennyiben gond lesz
vizelvezetessel, ez6ltal a padk6val, hfvj6k a kivitelez6t, akik orvosolj6k a probl6m6t.

a

KOVACS LASZLO k6pvisel6 szerint f'ekv6rendort kellene lerakni, mert az rij riton nagyon gyorsan
kozlekednek. Meg kellene oldani, hogy azritban legyen lassit6.

AnAm LASZLO polg6rmester a fekvdrendort nem tartja j6

megold6snak, ink6bb k6t darab 30-as
vagy 40-es sebessdgkorlftozo tablat kellene kihelyezrri 6s sz6lni a rend6r6knek, hogy tobbszcir
j6rjanak arra. Keskeny az rit, m6rni nemrgaztnfognak tudni.

KEPES FERDINAND kdpviselo szerint, ha 3-5-szor: kijonn6nek a rendorok egy honapban,

az

elrettentend a gyorshajt6kat.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 elmorrdja, hogy varrnak m6r rijfajta, csavarral lerogzithet6

6s

hosszabban elnyrilo fekvo-rendorok is.

KEPES FERDINAND k6pviselo szerint a hosszri fekv6rend6r lenne a j6, mert nem dobnii meg rigy
kocsit. Kamerarendszert is ki lehetne temi.

a

AUAnf LASZLO polgrirmester a sebess 6gkorl6toz6t6bl6k kihelyez6s6ttartanhmegold6snak.
- Elmondja, hogy jflius 3-t6l 14-ig kivette atewezett s:zabads6got. Augusztusra volt 5 nap tewezve,
melybol egyet tudott kivenni. K6ri, hogy a n6gy napot atvihesse szepternberre, de ne az elejdre, mert
akkor nem fogja tudni kivenni. Nem fog rltvinni szabadsdgot a kovetkezo evre.
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- Elmondja, hogy a 80 milli6 forintos 6voda- fehijirit6sos ptiyizatot nem t6mogatt6k, amit
m6sodik kolben m6r nem lehet benyfjtani. Rengeteg p|.lytnat ment be, sokat utasitottak el. Ezfital a
kormdny saj6t magdval kertil ellentmondfsba, hiszen mirrden telepiildsen 6vod6t, bdlcsoddt akamak.
A rendkiviili iil6s ddnt6s6nek megfeleloen benyrijtottftk az 6voda energetikai p1lyinatdt, mely
nyilflszhrok cserdj616l, szigetel6sr6l, futdskorszenisit6srijl sz6l, 25,3 milli6 forint <issieg6en. M6r meg
is 6rkezett a hi6nyp6tl6s. A megyei fejlesztdsi iigyndks6g energetikusaval jdrtak vZgig az ovoda
6ptilet6t.
- jrilius 21-en volt B6csdn a polg6rmesterek tal6lko;zoja. Ott volt Mengyi Roland orsz6ggyul6si
k6pvisel6 ds Koncz Fercnc Szerencs v6r,cs polg6rmestere. A forumon Mengyi i6 krizolte, trog=y ZOf S.
6prilis6ig Koncz Ferenc fogja hivatalosan k6pviselni a hatos szftmu v1lasztS korzetet,-amig a
v6laszt6sok nem zajlanak le. Van egy kis es6lytk arra, hogy palydzataik igy rdvbe jussanak. Besz6lt
Koncz Ferenc urral, aki bek6rte az cisszes pfiy|zat anyagffi, ami be van adva. Innent6l kezdve biztk
abban, hogy valamerre fognak mozdulni apdlydzatok irliny6ban.
- jrilius 24-en megjelent a kisfaludi kcirk6p, mely a postal6d6kba keriilt.
- jrilius 27-en Miskolcon volt a ltAr'z villamositdslival osszefiiggo k6t vasirti 5tjdr6 6pit6s6vel
kapcsolatos egyeztet6sen, mely a kivitellez6, a MAV d:s a telepiildsek polg6rmesterei kozOit zajlott.
Sdrospatak nem k6pviseltette magifi 6s Bodrogkeresztirrb6l sem volt senki. Le fogi6k z6mi, not az
Arany Jdnos ttti 6tjar6t, hol a volt 38-as riton l6v6t. Ez ut6bbi esetben 6tterelik a foigalmat az Arany
Jdnos ritra. Mielott elindul a fehijit6s vi<1e6s bejar6st fcrlgnak tenni 6s ha, az els6 gyrirod6st megl6tja,
vagy k6resem6ny kovetkezik be, onnant6l kezdve k6ftdritdsi igdnyt nyrijt be az onkorm (nyzat. Ezen
tul azt is k6rte, hogy az Arany J6nos 6s a Klapka utak sark6ra egy nagyobb domboli tiikrrit szereljenek
fel. Ot napos idoszakr6l van sz6 egy-kett6, vagy h6rom alkalommal. Korszeli 6ti6r6k lesznek
kidpitve.
KOVAC S L ASZLO k6pvi sel6

a vi llamo si t6sra ker dez r

ii.

AlAvt LASZLA

polgdrmester elmond'ja, hogy az fltjtxok fehijit6sa is m6r ennek ar6sze. Busz fog
kozlekedni a fehijit6s idej6n.

MAJOROS PETER k6pviselo kdrdezi, hogy az Ararry J6nos uti atiar6n6l, amit kijavitottak azt
hozzftk rendbe? Nem tartja c6lszeninek a nagy forgalmat r6terelni.

AnAlf LASZLO polgiirmester elmondja, hogy az ifi16r,5kaz EU-s szabv6nynak fognak megfblelni, a
teljes ritszdless6gben. Az aszfaltoz6st is azert csinitltdk meg, mert ez volt a kikotdse a pftlyftzathoz
sztiksdges ny'ilatkozat ali.jrdsinak Megtettdk, mert nem akarnak a telepril6sekkel rosszba lenni.
KOVACS LASZLO k6pvisel6 azthallotta, hogy keritdst fognak k6sziteni es eziitalnem lehet maid a
vasrit6llom6st megkcizeliteni.

AnAlt

LASZLO polg6rmester elmondjil sz6 sem volt arr6l, hogy lezarjik az iilomitst.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 megjegy:ri, hogy 6t kell tenni azhllomitst effe azoldalra.
AUAVT LASZLO polg6rmester kozli, hogy a vasriti korszerusitdssel kapcsolatban szervezetek
lakoss6gi tilekoztatot a Bodrogkeresztfri Faluh6zban, holott az joszer1el Bodrogkisfaludot erjnti. Ezt
t-el is vetette a vasritnak, akik eln6z6st k6rrtek. Ne v6rj6k el, hogy a bodrogkisfaludi lakos be fog menni
emiatt, Bodrogkeresztrirba. Ha.sonl6 eset a v6rad6s is. Bodrogkisfaludon mindig 20-22 ember adott
vdrt. Ugy d(illtottek hogy nem kell Boclrogkisfaludon vdrad6s, menjenek be keresztfrba. Beszdlt a
vdrell6t6st szewezovel, hogy nem fog bemenni k6t ernber sem Bodrogkisfaludr6l. Ezt kcivet6en
megoldott6k, hogy augusztus 2-anitt helyfsn legyen vdrad6s, voltak is 1g-19-en.
- avizelvezeto 6rkok bej6r6sdnal felmeriilt a Bodn6r Ferenc i.igye. Az oszlopokat be fogj6k 6llitani 6s
droth6l6t is hriznak fi.. 5-6 keritds oszlopr6l van sz6, de az ott lak6k kdzoltdk, hogy nem kell 16 nekik
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kerit6s, e16g h6rom sorban bfiarnadzag is. Ezzel egy probl6ma megold6dik, de van egy m6sik,
kritikusabb dolog is, van egy leszakadt rdrzsri.

MAJoRos PETER kdpvisel6 tudomds:r szerint azt avizszakitotta

le.

AOAnn LNSZLO polg6rmester elmond-ia, hogy nem megfelel6 magass6gig 6r a fal. A kerft6soszlop
6s a r6zsri kd,zt van egy res4 amit nem tudnak feltolteni. Adn6nak kerii6soszlopot, dr6th6l6t, h.gy
csin6lj 6k meg maguknak.

AUAnn LASZLO polg6rmester kozli, hogy vissza6llitj6kaz eredeti helyzetet, ami r6gen volt, miel6tt
kivettdk az oszlopokat.
MAJOROS PETER kdpvisel6 elmondja, mivel nem vrr,lt eldg magas an felfalazva az irokold,al, ez6rt
kimostaafijldet avizes igykeletkezettagodor. Magaslabbanj6tta viz,mitat6mfal. K6rdezi,hogy
most felfalaztttk-e? Amikor annak idejdn helyre6llftottdk: a falat, amdgotte levo rdsztnem tdlt6tt6k fel.
Legal6bb ott meg keII azt csin6lni, ami a kanyar rdsszel szemben van. Azon a par m6teren fel kell
6piteni 6s feltolteni afalat.

AuAnr LASZLO polgrirmester elmonclja, hogy a vis-maior piiyLzat nem b6vft6sr6l sz6l, hanem
helyre6llit6sr6l, fgy ezt aprobl6m6t ebb6l apflyinatb6l

nLem

lehet megval6sitani.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint a fold visszatdltdse a t6mfal mcjsd bele tartozna a

helyre6llit6sba.

ADAU LASZLO polg6rmester szerint

csak rigy lehet feltrjlteni, ha aztbetontdmfallal megt itmasztjik.
Szeptember 4-en lesz a mtiszaki 6tad6si, ahol el fogja mondani a probl6mdt, amit m6r kor6bban is
jelezett. E ndlkiil nem veszik 6t a munk6t

MAJOROS PETER kdpviselo szerint nem olyan nagy teriiletr6l van sz6, h6rom m6teren kellene
megemelni a falat ds felttilteni, mert hiaba allitottak helyre a karokat, ha jon egy nagyobb viz, ism6t 6t
fog rajta csapni.
AUAVT LASZLO polg6rmester elmonrlja, hogy szeptember negyedik6n 11 6rakor ott lesznek
megydrol, akatasztr6fav6delemtol, ott les;z amriszaki ellenor is.

a

KEPES FERDINAND kdpvisel6 v6lemt5nye szerint beszdlni kell a kivitelezovel, hogy csin6ljiik rneg
azt a szakaszt, jobb, mint ha ut6lag kell orvosolni a probl6m6t.

AUAtvl LASZLO polg6rmester a testiileti i.il6s ut6n el fogja mondani a kivitelezonek ezt a felvet6st,
m6g k6t hetrik van, hogy ha meg tudjrik oldani, akkor tegy6k meg.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 szerint is egyszenibb lerure, ha megcsin6ln6k azt a

szakaszt, 6s k6s6bb

nem kellene potolni.

AUAVT LNSZLO polg6rmester elmondja, hogy az esozlst k<ivetoen felm6rt6k a megy6rol, milyen
k6rok keletkeztek, amit harminc milli6 forintban hattroztak meg. Helyredllit6sra ds rendbet6telre
kapt6k ezt a penzt pluszt nem lehet hozztfienni. A harminc mi1li6b61 a tftmogatfts 26.990 ezer forint,
hf ro m mi I I i 6t riner6 k6nt az cinko rm 6ny zaLnak kell ha zztrtewi.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy saj6t fon6sh6l lehet plusz dolgot is megcsinfltatni, de a
pflyfnat csak helyre6llit6sr6l sz6l. Nem tudja mennyire lesznek szigoruak. Biztosan * togr6szt yenni
az d,tadhson aki felmdrte annak idei6n a k.6rokat.
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MAJOROS PETER k6pvisel6 300
helyrehoz6s6t.

-

800 ezer for:intt6l nem becsrili tobbe

az &intett szakasz

KEPES FERDINAND k6pvisel6 v6lern6nye az, ha nem lesznek rugalmasak,
a probl6miit akkor is
orvosolni kell.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, igazolni kell, hogy azt
az orrkormitnyzat.

sajtfi kivitelez6sben, saj6t er6bol csin6lta

MAJOROS PETER 6s KoVACS LASZLO k6pviselir.k szerint ez csak
rugalmassag k6rd6se.

AoAnn LASZLO polg6rmester sarkalni fogia ezen probldma megold6s6t. A
kivitelez6 mindig
I
r.
rugalmas volt.
Fo-iytatva a tdj ekoztatrisdt elmondj a, ho gy
- a jrilius v6gdn szewezett retr6 parti teljes bevdteldrt - kdtszdzezer forintot - M 6vodai sziil6i
munkakdztiss6gnek adt6k 6t az udvari jdLt6kok cser6j6re. Valamennyit pr6b6lnak
meghozz(ttenni

6s a
elavult vas j6tdkokat lecserdlni egy kis j6tsz6tdrhez hasonl6 - j6t6kokra. Kapott
m6g ig6retet

viillalkoz6t6l is, hogy segfteni fognak ebben. Elindult egv kapcsolat

a

leg6val is.

KEPES FERDINAND k6pviselS elmorrdja, hogy alegogyitr megydn kfvril
nem csiniilt 6vod6kban
beruhiiz6st, de j6tdkokat azt ad..

AnAnr LASZLD polg6rmester: az 6vod6t6l kiildtek llevelet a

gyfunak, hogy el szeretndnek menni
kaptak 16vfiaszt.
Oromteli hir, hogy 18 6voddsuk lesz ab'eiratkoziisok szerint.Ezekkozott
vannak gyerekek, akik m6g
nem toltott6k be a h6rom dvet, majd szeptemberben, oktr5berben fogj6k.
e.gy l6togat6sra, de nem

AnAu LASZLD

polg6rmester elmonclja, hogy Martinusz Jdnos elhunyt, az onkorm
inyzati lakis
A l6nya, Bulgdk Anna szeretnd ezt a lak6st kib6relni. Eddig u, ido, b6rlo
kedvezmdnyes 6ron b6relte a lak6st. A lliny6nak a k6t szoba, konyha, fiird6szob6s
lakr6szt 30 ezemel
kevesebbdrt nem adniik oda.

iiresen maradt.

KovAcs LASZLD

k6pviselo megjegy:zi, hogy biztosan meg van70 m2 alakin.

Auam LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy a t6rol6 is ahhoz a lakdshoz tartozik.
Ha 6ld6srit adja
16 a testiilet, tttjekoztatja a kdrelmezot, hogy harmincezerdrt bdrelheti
ki a lak6st. Tdlen a fiit6s6t meg
kell oldja, mert ott mennek avizvezetekek. A viz,vrllany 6r6k krildn vannak. A
t6rol6-helyis6get meg
fogj6k osztani, hogy a m6sik lak6s b6rldjdnek is legyen hol t6rolnia atizelot.

MAJOROS PETER kdpviselo kdrdezi, hogy milyen 6llapotban van a lak6s, igdnyel-e
nagyobb
fehijft6st, vagy csak egy tisztas6gi fest6st.

AlAvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy nem volt lelakva az eprilet. A nyilitszfrokat
kicserdltdk' de odabeni nem vdgeztek munk6latokat a fehijit6s alkalmava.
vtalA 6tmegy - ha
Martinusz b6csi l6nya elj6n - 6s megn6zi milyen 6llapotban van azdpi.ilet.
- a retr6 partin 40-45 fo vett rdszt, akik o1t voltak j6Ldreztdk magukat.
6sszel, oktober taj1kan,fognak

mdg egyet szervezni.
- augusztus 5-6n volt a motoros taliikozo. Venddgtil lfuttak a rdsztvev6ket hideg ftsvtnyvizzel es
biztositott6k a teret. Az volt abaj, hogy hamarabb kezdt6k a bemutat6t 6s mire
a nlzSk'zonsdg ki6rt,
addigra majdnem vdge lett.
- p|lyaztak 132 m3 szoci6lis celutuziffxa,
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- augusztus 7 es 14 kdzdtt Nagy Bdla szatrads6gon

volt, 6t helyettesitette.
augusztus 1l-en 6s 17-6n Miskolcon,,rolt a Fbglzna)l egyeztetni, mivel jottek a felsz6lito levelek,
majd az, hogy ki akarjdk kdtni a gft:zt a Nyugdijash fnban 6s az 6vod6ban. A Nyugdij ash6z
tattozdstnak - hetszlzegynehfuny ezer fbrintnak - a fel6t kifizette, a mdsik fel6re kaptak hat havi
reszletftzetdst. Az 6voda 800 ezer forintos tartozlsdnak szintdn kifizette a feldt es megkapt1k a
reszletfrzet6si kedvezm6nyt. Szeptember v6gdn kell elkezdeni citven ds hetven ezer forid twal a
torlesztdst f6l 6ven keresztiil. A sz6ml6k rtermdszetesen k,Szben is folyamatosan 6rkeznek.
- augusztus 19-6n meghfvdst kapott Szegrilongra az tinnepi szentmisdre, melyre tisztelet6t tette.
- augusztus 20-6n a keny6rszenteldssel ergybekiitott szentmis6n mdg voltak is a templomban, melyen
egy l1-I2 fos csoport is rdszt vett.

-

KOVACS LASZLO k6pvisel6 megjegyrzi, hogy biztosan volt

a

templomban 60 ember.

AoAtvt L ASZLO po I g6rme ster :
- mdg jfniusban a katasztrSfavddelemmel bej6rt6k a .Kisfaludi ritnak a rdzsris reszet, ahol a vihar
kitekerte az akfucfhkat. Meg6llapitottttk, hogy a veszdlt'es f6kat ki kell v6gni. Kideriilt, hogy az a
tertilet az irttal egyiitt a kozirte. Felvette veltik a kapcsclatot, akik akkor igdietet tettek ana, htgy ki
fogi6k v6gni a vesz6lyes ak6cf6kat. Ez megtortdnt, minrJegyik ak6cf6t ki kellett v6gni, melyek belseje
mir tiszta pudv6s volt.
MAJOROS PETER k6pviselo kdrdezi, hogy a vihar soriin h6ny fat csavart
ritkerdez, hogy ki vitte el a kiv6gott f6kat.

ki a sz6l. valamint

AuAnf LASZLD polgrirmester elmondja, hogy kdt f€it csavart ki a viharos sz6l. A koris f6k mdg

stabilak, azokat nem engedte kiv6gni. A kiv6gott akdcf{il<atbekctbdltdk 6s elszdllitott6k. A lombozatot
felaj6nlott6k apritdknak. Miut6n megk6rclezte a kornyezri teleptildseket, 6s nekik sem kellett, k6rte, ha
a f6t elvittdk, vigydk el a lombot is. A rnai nap folyaman el is takaritott6k. Van akiknek tetszik, van
akiknek nem, hogy kiv6gtSk a ffkat..A vihar folyam6n kid6lt fa a szemben l6vo ingatlanon
megrong6lta a villanyvezetektart6t. Az IIMASZ nem fizetett, az onkormtnyzat sem. A tulajdonosnak
tobb mint harmincezer forintjiiba keriilt t5s hdrom napig nem volt aram, mert aznlVnsZkijelentette,
csak akkor kdti vissza,ha az rij tartooszlop 611.
- Petofi riton Hegedris J6nost6l lefeld kialakftottak egy kis 6rkot. Megl6tj6k, hogy j6 lesz-e. Egy 6v
garancia vanra, ha nem v6lik be, mdg fogdalkozni fognak vele.
- augusztus 24-en idoszakos szervizre vitte a Fordot. Eltelt k6t 6v.
- augusztus 27-en Hercegkriton volt azon alkalomb6l, hogy Tokaj-hegyalja 15 dve a Vihigoroks6g
rdsze. Ott volt Stumpf Istv6n alkotm6ny bir6, valamint Tarnai J6nos. Amikor kital6lt6k, hogy a
vilhgdrdksdg r6sze legyen Tokaj-hegyalja sok polg6rmester ellenezte, mivel sok kotelezettsdggel j6r,
pl. nem szabad csak zoldmez6s beruhttzdstvegezm. Az SW Umweltechnik 6piilet6t is 1e akart6k zOldre
festetni a piros teto helyett, de az osztrSk cdg nem tette meg.
- Augusztus 26-ftn volt a Csoki feszti.rz6l szakmai f6rum6n, ahov6 meghivt6k a telepiildsek csoki
keszitoit, ok is tartottak eload6st a Bon-Bon Kft. vezetoje mellett.

KOVACS LASZLO kdpviselo megjegy:zi, hogy van egy manufaktura Szerencsen 6s sainalatos. hosv
nem engednek be tobbet.

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy egy-egy term6ket

megszi.intetnek 6s egy-egy rijat

A mel6diaszeletetbiztos nem 1bgj6k megszrintetni, vagy akdzzelk1,szitettkonyalimeggyet.
Azhttte, hogy csendesebb lesz a ny6r, dr: mindenfdle dologban helyt kellett 6llni. Nem tehett6k meg,
hogy elrendelj6k az rgazgatitsi sziinetet. Volt ahol a telefont a vagyonor, vagy a portiis vette fel. A
kar6csony es az uj 6v kdzott h6rom munlianap lesz, akkor elrendelteti az igazgatftsi sziinetet, ami nem
azt jelentr,hogy beztrj6k a hivatalt, csak ,egy ember lesz minden nap.
behoznak.
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ALEXA ILONA aljegyzl kozli, hogy az rgaztr4atftsi

szilnetet rendeletben kell elrendelni.

MAJOROS PETER k6pvisel6: a Kisfaludi riti j6rda dpit6sdvel kapcsolatban arr6l volt sz6, hogy azt a
kdzmunkaprogram keret6ben a kdzfoglalkoztatottak fogj6k 6piteni, mint ahogy a Rak6czi ftit ia. Arr6l
is volt sz6, hogy nincs k6mtivesrik, de llarcalr6l fog kikdzvetiteni a Munkatigyi K<izpont. Tudom6sa
szerint csak kdzmunk6soknak van kiirva ez a program, ehelyett azt IAtjiLk, hogy egy beruh6z6 c6g
csin6lja a kivitelez6st.

AnAu LASZLO

polgiirmester elmondja, hogy komrivesiik nincs, a tarcali pedig a kik6zvetit6s
kapcs6n sem jott el. K6mrives ndlkril jfudat 6pfteni nem lehet. A jdrda6pitdsre van egy bizonyos
6sszeg. Azon beliil a j6rddt ertel<teremtesben megcsin6lj a a ceg.

MAJOROS PETER k6pvise16 kdzli., hogy fdlre lettek tt$ekoztatva, ezek szerint nem
kozrnunk6sok v6gezhetik el a munk6t.

csak

AUAVT LASZLO polg6rmester Ujvdri Vilmos v6llalkoz6nak is sz6lhatott volna, de egyszelibbnek
lftta,hogy azetl a pdnzosszegdrt, ami a l,roltsdgvetdsbe benne van, ez a cdg 6pitse meg a jardat. tJjv1ri
Vilmos koz6lte, hogy nem 6r fti, a Matyis6k f61e inLgatlant viszont az 6 feliigyelet6vel fogi-6k a
kozmunk6sok csin6lni.

MAJOROS PETER kdpviselo kdrdezi, a polg6rmester fr szem6lyesen kereste-e meg, kdrde zte-e meg
a bodrogkisfaludi vdrlalkozot, hogy fel tuLdja-e v6llalni aiardameg6pit6s6t.

AnAnf LASZLO polg6rmester szemdlyesen

tole, aki k6zolte, rigy be van ,,havazva,,,
hogy egyszenien nem l6tja aveget a munk6nak. Az EFOP-osra o adott be 6rai6nlatot 4.375 ezer forint
k6rcle zte meg

6sszegben.

MAJOROS PETER k6pviselo megjegyzi, nehogy azlegyen, hogy idegen v6llalkoz6 csin6lja meg a

jtud^t.

AnAlf

LASZLO polgdrmester elmondja, hogy Ujv6ri Vilmost6l k6rtdk az EFOp-o s palyazathoz is a
fuaj6nlatot, a Matyisdk felehdznii is o lersz a komuves.

KEPES FERDINAND kdpviselo besz6lt Ujv6ri Vilmossal. An6l volt sz6, hogy kdzmunk6sokkal kell
csin6ltatni a jfxddt, de mivel nincs k6miives az o segitsdgdvel meg tudt6k volna azt oldani. Nem lett
vele besz6lve. Ilyen munk6kkal nincs rnegkeresve a helyi v6llalkoz6. Kis munk6khoz - mint pl. a
venddghfz szobi$tnak fehijit6sa - j6 o is, de ilyenkor hanyagolj6k.

ADAU LASZLO polgiirmester be fogja hfvni Ujv6ri Vilmost

testr.ileti iil6sre, 6s majd rigy besz6lj6k

meg ezt a dolgot. Elmond6sa szerint sok fel6 dolgozik.

Amikor a vend6ghriz n6gyes szobdj/at csin6lta,
nem volt hat6rido, akkor dolgozott rajta, amikor r6ert.Hetszlz ezer forintdrt riiitotta fel azt alakreszt
rdszlegesen.

KEPES FERDINAND k6pviselo nem akar ellens6gesked6st, de a helyi v6llalkoz6kat pr6b6lj6k itt
tartani, ne az legyen a vdge, hogy Stviszi m6shov6 a telephely et, eztital az ipadizesi ad6jat, mert rigy
erzi, hogy hanyagolva van. Val6ban b,s kell hivni 6s megbesz6lni vele. Foglalkoztat- vagy nyolc
embert, kisfaludit, keresztirit, munk6t kell adni neki.

AOAilf LASZLO polg6rmester

megjegy zi,hogy augusztus

3l-re nem tudta volna befejezni a jad6t.

MAJOROS PETER k6pviselo nem 6rti., mert a m6sik j6rda december 31-ig sem lett kdsz ds lehetett
vele csfsznia program vdg6ig. Akkor most is lehetett volna halasztani, ha Ujvdri Vilmos jelenleg nern

ert16' Azt sem 6rti,ha kcizfoglalkoztatottakkdszitik jardftt,akkor
a
lehet vele csuszni, haviilalkoz6
akkor nem.

f:ff*#flL?rt:l??triJer

szerint igv hrirom hdt alatt elk6sztilt

KEPES FERDTNAND k6pvisel6 szerint ne hanyagoljdk

a

a

jirda.A

Matyis6k rele porrrival

helyi v6llalkoz6kat.

AoAlr

LASZLO polgrirmester jobbarL szerette volna, ha itt lett
volna Ujvriri vilmos 6s rigy besz6lik
ezt meg' Ez egy program, nem rigy van mint a
szobatftri.lit6s, hogy amiktr rii6rt, akkor j6tt, 6s ami.rt

megfizettdk becsiiletesen.

rnpns

FERDINAND k6pvisel6 szerint az az egyszerribb, ha meghivjrik

m6r meg is besz6lt6k.

a k<jvetkezci

iildsre, mintazt

AnAlr LASZLO polg6rmester elmondja, amikor 6 beszdl a helyi villalkoz6val,
akkor teljes
konektsdggel teszi ezt, akr soha nerrL klrdezte, hogy
;a.rak-e neki adni valamilyen munk 6t. A
kdpvisel6knek pedig m6st mond. K6sze:n lesz a jfxda,
,rten mindenki m"gel6gea6sdre.
Minden villlalkoz6val megpr6bdl j6 kapcsolatoifenni
artani,szeretn6, ha j6 lenne a kontaktus.

ffffiX"",i"",tJ**?

k6pvisel6 arrakdrd,ez16,hogy mi6rt nem lett terkrives

a

jarda, iltetve, hogy

AnAu LASZL} polg6rmester elmondja, hogy betonosra volt tervezve,
amit mdg mindig
biztosabbnaktart' mint a t6rk<ivest, mert ha nincs uabetonozva,megsiillyed,
kino
a gMa burkol6k
kozcitt' A hivatal udvar6n re rett betonozva, r6tszik is.
KEPES FERDINAND k6pvisel6: amihor le lett adva a jfirdina
a pfiyfzat, nem t6rkdvel volt. hanem
betonnal. Eztki
ddntotte el?

AnAnn LASZLD polg6rmester elmonclja, hogy elkezdtek gondolkodni,
milyen 6rt6kteremt6 munk't
vegezzenek a kozfoglalkoztat6sban. Ekkor rn...it
fel a. Kisfaludi riton l6vo j6rda a 16 hinszttmtor az
emldkmriig, mintegy 550 m-es szakasz<>n, merr az volt
nagyon rossz. Az dnkorm inyzatn1ldolgoz6,
kcizfoglalkoztatissal foglalkoz6 i.igyintdz6vel szrimoltak
ki az anyagkriltsdget.
KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint inkdbb t6rk6re kellett
volna beadni a p;lyazatot, mrir
mindenhol azvan.
ALEXA ILONA aljegyzo megjegyzi, ha ana adtakvolna

be, akkor t6rko lett volna.

KEPES FERDTNAND kdpviselS k6rdezi, hogy aKal6zkik6t6
el6tti

megcsiniilva.

I:+S?LO polgrirmester elmonclja,
*?AY
fedett 6rokba h6rom
helyen avizet.

rEpEs FERDINAND kdpviseld szerint

r6sze

n avizelvezet6s mikor lesz

hogy rendbe lesz t6ve, dr6ncs6vel bevezeti

ez nem

j6 megold6s.

a vfilalkozo

2. napirend

AnAlt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a m6sodik napirendi pontn6l a munkatervb en azvolt,
hogy hivj6k meg Nagy 8616t is, de mivelt mindenf6le uta.sft6st 5 ad ki szttmtra, d koordin6l, b6rmilyen
k6rd6sre 6ll rendelkezdsre. Ha valamire nem tudna villasztadni, megkiildi ir6sban.
Kdri a kdpvisel6k hozz6sz6lfrs6t a kikiild<itt ir6sos anyaghoz, melyet az tigyint6zo augusztus ll-i
6llapot szerint 6llitott cissze.
KOVACS LASZLO k6pvisel6 kdrdezi,.6ogy azdnkornr6nyzathogyanadhat el pl. marh arepift.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy lesz6mlizztk a repht
tudj6k eladni.

AUAtvt LASZLO polg6rmester: nem

sol<6ra

mezSgazdas6gi term6kk6nt 6s rigy

megint <itletelni fognak azon, hogy mit lehetne csin6lni.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 megj':gyzi, hogy a jov6ben 6k is tudjanak r6la, amikor tervezik
ezeket a dolgokat.

MAJOROS PETER kdpvisel6: abelviz programban 1,2 milli6 forint szerepel dologi kcilts6gre.
K6rdezi, hogy a Bem riti hid helyre6ll:it6sa nem volt benne a vis maior p1lyazatbuni egy *ittiO
forintb6l m6r hidat is lehet 6piteni.

ADAU LASZLO

polg6rmester elmondja, egyiitt neztek meg a k6pviselokkel a hidat, ami
megrongiil6dott. Azota ki van alakitva sz6pen, ami nem volt a vis-maiorban. F6nyk6peket is tud
mutatni.

MAJOROS PETER k6pvisel5 irgy gondolja, hogy ebbol az osszegbol lehetne a Bodn6r Ferenc f6le

probl6m6t me go ldani, me gmagas itani az 6rokr6 szt.

AoAtu LASZLD polg6rmester

ez rigybern mdg besz6l a kivitelezovel.

KEPES FERDINAND k6pviselo szerinl el6gg6 vesz6lyes a Bem
korkitot odarakni.

fti hid, nem egy nagy k6lts6g

lenne

AnAnn LASZLO polg6rmester szerint rzissza t6rhetnek erre, de p6nziik az nincs. Szeptember v6g6ig
tit milli6 forint ki nem ftzetett sz6ml6juk lesz. Ebb6l lejcitt hetsziuezer forint. A ttlz6pnek is tartoinak
150 ezer forinttal, a kisgdpcentrumnak 400 ezer forinttal. Trirelmiiket k6rte, fizetni v6rhat6an majd
szeptember vdgdn fognak tudni.

KEPE S FERDINAND k6pvis el6 a komp p 6ly6zatr a kerdez ftr.

ADAU LASZLO polg6rmester tudomfisa szerint alitvan irva at6mogat6i okirat. 1 1.800 ezer forintot
kdrtek oner6vel, amely 70 %. Ebb6l kb. :-6 milli6 forintot fognak kapni, ami szeptemberben meg fog
jdnni.
Visszatdrve a kdzfoglalkoztattsra elmondja, hogy irdatlan mennyis6gri a t6voll6tek szdma, valamint
hdt emberrel kevesebb van. Sokan mentek el, mert munk6t talilltak. Bizik abban, hogy meg6lljrik a
helyiiket. A csapat - nem lebecstilv6n - egyre iskol6zatlanabb, nem lehet sok mindent rajut< Uizni. pt
fog menni m6g egy ember, mert jobb dll6slehetosdget kapott.Ezertnem fognak megharagudni.
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KovACS LASZLD k6pvisel6 k6rdezi, hogy az 6voda fenntartiisiival
Erd6bdnydnek.

kapcsolatban fizettek-e

AlAnf LASZLO polg6rmester v6lasz6ban elmondja, JhrLogy az elso negyed6vet kifizett6k , az6ta nem
jcitt elsz6mol6s. Nyilt dolog, hogy ha a REKI-be be tudjak tenni, mini hatvan
napon trili tartoz6st,
onnant6l kezdve ki lehet ftzetn| Min6l k6s6bb adjak be a t6mogatiis ir6nti igenytiket,
anniil tobb
hatvan napon tuh szdmla gytilik {issze, ann6l tdbb es6ly van aria, hogy t<ibb trimogat6s
kapnak.
Szeptember vdg6n adj6k be a p6lyazatol:., de csak decermberben l6tnak
U"tOt
p"it.
Amikor
a
-ija
kincst6r befogadja apfiydzatot, onnant6l kezdve az abbanszerepl6 tartozris-okat
" fizetni.
ki lehet
KovAcs LASZLD

kdpviselo kerdezi,Jhogy van tobb ilyen szamlajuk?

AOAnf LLSZLO polgiirmester elmondja, hogy ott van a

gazszLmla, aklzvil1gitits sz6mla.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 megk6rdezi, hogy nern lehetne-e ledesre kicser6lli

a l6mpatesteket.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, ha llesz lehet6s6g k:ozvililgitds korszenisit6sdre, aKOZVILL meg

fog jelenni, mint azt m6r eddig is tett6k. lfisz6molj6k a rnegtakLit6st egy idotartamra a r1szv1nyekkel
,
magukhoz kotik az cinkorm6ny zatokat, 6 sr bep6 ly6znak.

4\DAM LASZLO polg6rmester ismefteti a szdmlat artozarsaikkciziil a nagyobb t6teleket. Tartoznak a
Borsodviznek a kdzkutak eset6ben, aF6gfnnak, a Kispatak Kft-nek, ut7l"l*irterbesz6llit6knak,
az
Oxytransnak. K6t szrinyogirt6s6rt 280 ezer forinttal, a harmadik tilami szrinyogirtds volt. Tartoznak
a
munkavddelmisnek, a szitmitogdpesnek, a Nemzeti Kcizszolg6lati Egyeiemnek a k1ztisztvisel6k
kepzeseert, a Tokaji TKT-nak, azrsz-nek, aDer-zempl6ni Leadernek.

KovAcs LASZLD kepvisel6 k6rdezi,

hogy mi leszaL,EADER-rel.

ADAU LASZLD polg6rmester annyit tud err6l, hogy a LEADER-ben ismertett6k menn yi p6nz
v6rhat6, de nincs arrSl inform6ci6, hogy mikor jon a penz, ds hogy mi marad abb6l az

dnkorm6nyzatoknak, nem lehet tudni.
Az t$sdg nyomtat6siival is tartoznak, a TDM tagdijjal. A 225 ezer forintos Burs6t is ki kellene fizetni
augusztus 31-ig. M6g van hiirom gyetmeksztilet6si tamogat6s 6s egy temet6si seg6ly, ami nincs
kifizetve.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 egy konkr6t bodrogkeresztfri holgy lakos kozfoglalkoztat6si
lehetos6g6r e kerdez 16.

AnAnn LASZLO polg6rmester szerint vfujak meg, hogy a folyamatban l6v6 kikozvetit6sek mit
hoznak. A 36 fSbol 7 f5 hianyzik. Ta.lan szeptember 1{61 be tudja hozni, bdr els6sorban f6rfi
emberekre lenne sziiks6g, mert abb6l van a kev6s.

KOVACS LASZLO k6pviselo halotta, hogy a tervek szerint h6rom 6ven beltil csak esv 6vet lehet
majd valaki kozfoglalkoztatott 6s 25 6v alatti nem foglalkoztathat6.

ALEXA ILONA allegyzo elmondja, .jelenleg is 25 ev alatt akkor foglalkoztathat6 r,alaki,
nyilatkozik, hogy kdzfoglalkoztatottkdnt <iolgozni akar.

ha

1.I

Bej elent6sek, j avaslatok:

ALEXA ILONA aljegyzo a helyi

nepszavazfts kezrlemdnyez6s6r6l s2616 rinkorminyzati rendelet
megalkot6s6nak iriisos el6terjeszt6s6t etzzal egesziti kiL, miszerint a testiiletnek
annyi jog van, hogy
meghatirozza ahelyi nlpszavazds kezdem6nyezesdhez sztiksdges vrilaszt6polg6rok
szftmtfi sztnalekos
ardnyban. A tcirv6ny drtelmdben minimum I0 % maximum 25 % tcdzritt
lehet megh at1rozni a
v6laszt6polg6rok szftmffi. A 2016. okttiber6ben megtartott orsz6gos nepszavazitskor
733 fo volt a
v6laszt6polg6rok szfrma. Ennek alapjdn a l0 %o 73 fo,, a 20 yo t4l fo,i
zs
vr
lg3
fo.
N6zesette a
rendeleteket, altaliLban 20-25 o/o-ban hatirozrfrk meg a telepril6sek ezt
az ardnfi. 6 Zi ,;-;;1"
tervezetben, de a testrilet rigy hatlrozzarneg azt a szftmot,ahogy j6nak l6tja.
^

MAJOROS PETER k6pvisel6 az arany kciz6putat l6tja j6nak. 99 o
,hogy nem fog sor kertilni helyi
ndpszavazds kezdemdnyezesere. Javasolja, hogy a kozdputat viiasztva
io N-bun-hatfuozzak meg a
vril as zt6po I griro k szfumfrt a nep szav az6s l..ezdem6 ny e ze s6hez.
KOVACS LASZLO k6pviselo egyetdrt az elotte sz6l6val.

AnAlr LASZLD polg6rmester szavazdsra teszi fel a helyi

n6pszavaz6s kezdemd nyezesehez
sziiksdges v6laszt6polg6rok szdmir6l sz:616 rendelet-tervezetet az aljegyz6asszony
fitaljavasolt 25,
majd a Majoros P6ter kdpvisel6 6ltal javasolt 20 o/o-kal.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal,, ellenszavazat 6s tartilzkodlts ndlkiil elfogadja a rendelet-tervezetet
6s az allbbi
rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
9 /2017 . ryInl.2g.) iinkormrinyzati rendelete
a helyi n6pszavazils kezdem6nyez6s6hez sztiksdges sz{mri

vflaszt6polgirok szitmitr(i

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormrinyzalfunak K6pvisel6testiilete, az Alaptrirvdny 32. cikk (2)
bekezddsdb en 6s az eur6pai polgari kezdemdny ezeirol, valamint a ndpszavaiari
sz6l6 2013.
6vi CCXXXVIII. tcirvdny 92. $ -ftban kapott felhatalmazds alapjdn, az Alaptoweny
"tiaian6l32. cikk (l)
bekezd6s a.) pontjriban meghatdrozott feladatkor6ben elj6rva az althbr cjnkorm6nyzati
rendeletet
alkotja:

1.$

Helyi

nepszavazftst Bodrogkisfalud kozsdg v6laszt6pol garai
kezdem6nyezhet.

2.$
Ez a rendelet2}lT . szeptember 1. napj6n ldp hat6lyba.

20

o/o-nak megfelelo
viiasztopolg1r

12

Aoau

LASZLO

polg6rmest

er

tajek;-oztatia

lehetosdg l'250 ezet forintra, amibol
miatt nem fer bele az onkormfunyzat.

a

a

lett volna egy

testiiletet, hogy

rcvataloz6t lehetett volna helyrehozni.

Az

pllyazati

adoerc-kdpess6g

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, h,rgy kdtezer f'd alatt kisldptdkri infrastruktrir6ra
lehetett volna
piiyLzni' amennyiben az egy fore jut6 iparuzdsi ad6eno-kdpessdgtik a
12
ezer forintot nem haladnd.

meg. Esetilkben ez 16.600 forint.

MAJOROS PETER kdpviselo megjegyzi, hogy nem

t'd:rnek bele, nem

is drdemes r6la beszdlni.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hatirozatot kell hoznia a testtiletnek
arra, hogy a Helyi
Esdlyegyenlosdgi

Programot feliilvizsg6ltak ds azt vfitozatlan tartalommal j6v6hagyj6k.
Az6rt nincs
drtelme azt m6dosifni,
jovSre rijat kell alkotniuk.. vannak phlyazatokmelyeken
nem
vehetnek
lert
rdszt, csak ha rendelkeznek ilyen prograrnmal.
K6ri ezzel kapcsolatban a testiilet bazzitszolilsffi, rnajd ddnt6s6t az al6bbi hatarozati javaslat
1f
errogadasaval.

Bodro gkisfalud kozs,i g onkormdnyz'ata Khpvis e ld -te stt)l etdnek

/2U ILA,I II. 2 8..\ hat dr o :t ati

_i

au.a s I at a

;

Tdr gy : H e lyi E s,! ly e gy e nl 6 s d gi p r o gr am dtt e ki nt d s e

Bodrogkisfalud kazsdg Onkormdnyzatdn,zk KdpviselS-te,sttilete megdllapitja,
hogy a 66/2013. (X1.20.)
hatdrozattal elfugadott ds a I2/2016. (II.2g.) hat(irozattal dtekin-tet ileiyi
Esd\yegyentdsdgi'prgram
i sm,lt e lt dtt ekint d s e me gt ort dnt.

Az dttekintds eredminyekdppen a Kdpviseldiesti)let a Helyi Esdlyeg,,ent\sdgi programot
t art almdv al ha gtj a j 6v d.

a

jelenlegi

A K'ipvisel'-testtilet elrendeli, hogy a helyi esdlyegyenlfls,lgi munkatdrs 6 h1napon
beltil tekintse dt a
programot, az aktudlis feladatokat, adatbdzisokat ds aminnyiben ennek
eredm,inyekdppen a Helyi
EsdlyegtenlSsdgi Program mddos{tdsa szt)lrsdges terjessze a lidpvisetd-testiitet
feld
Hatdrid1: azonnal
F e I e I cis : helyi

e

s6

ds 2a17.

december 31.

ly e gy e nl ci s d gi

munkat dr,c

Aolnn LASZLO

polg6nnest er hozzitszriliis nem leven szavaziisra teszi
Program Aftekintdsdrdl szol6 fe'ti hatdrozati i avaslatot :

fbl a Helyi Esdlyegyenlos6gi

A Kdpvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazdson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
azattal, ellenszava zat 6s tartdzko d.irs n6tktil
hatfrozatothozzaz
szav

elfo gadj a

a hatfrozati javaslatot

Es

6s 5 igen

az aldbbi

L3

Bodrogkisfalud kiizsd:g Onkorm{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
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Tirgy: Helyi Es6lyegyenl6s6gi program 6ttekint6se
Bodrogkisfalud kdzsdg 0nkorm6nyzathnakK6pvisel6-testrilete meg6llapftja, hogy
a6612013.(XI.20.)
hatinozattal elfogadott es a 1212016. (I\.29.) hatilrozattal rittekintett ffefyi-Es6lyegyenl6s6gi prgram
ism6telt 6ttekint6se megtortdnt.

Az ffitekintds eredm6nyek6ppen a K6pviisel6-testiilet a Helyi Es6lyegyenlosdgi programot a jelenlegi
tartalmdv al hagyj a j 6v a.

A Kdpvisel6-testtilet elrendeli, hogy

a hedyi esdlyegyenl6sdgi munkat6rs 6 h6napon beliil tekintse 6t a
programot, az akturilis feladatokat, adu;Lbfuisokat 6s amennyiben ennek
eredm6nyek6ppen a Helyi
Esdlyegyenl6sdgi Program m6dositiisa sz;iiks6ges terjessze a K6pvisel6-testiilet fel6.

Hatfrid6:

azowral es 2017 . december 31.

Felel6s: helyi es6lyegyenl6sdgi munkat6rs

AnAu LASZL}

polgSrmester a szdpkoruak napji6val kapcsolatban elmondja, felvet6dcjtt
a
kozmeghallgat6son hogy a 65 6ves, illet've azon feliilisz6pkoruak hozhassrik magukkal
az alattikori
p6rjukat a rendezvlnyre' Tcibben amiatt nem j<innek el, mert fiatalabb prirjuk nem j6hetett
veli.ik.
M6dosftsanak ezen az fllapoton, hogy a sz6pkoni fiatalabb hdzastfrsa, parja is elj6hessln jciv6ben
a
a
rendezvdnyre.

A k6pvisel6k egyetdrtenek a felvet6ssel 6s rigy foglalnak r{ll{st, hogy a sz6pkorriak nem sz6pkorri
prirja is r6szt vehet a sz6pkorriak napjr{rra tartand6 rendezv6nyen.

AlAnr LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy az elmrilt dven a Bodrogkisfaludra,
Bodrogkeresztinba, Tokajba, Tarcalra 6s Szerenmt"l6t6 6vod6s,6ltal6nos iskol6s
6s kEz6piskol6s
gyermekek kaptak }tezet forint beiskold.z6si t6mogat6st. Az onkorm6nyzat
anyagi helyzetejelenleg
nem teszi lehet6vd, hogy adjanak ilyen t6mogat6st, de a kdsobbiekben meglatjek
hogyan fog al"akulni a
pdnziigyi helyzeti.ik. 4l:6r okt6ber kcizepdn is j6l jon majd az a kis pe", u csal6doknak
. Ez kb.
ltsz(nezer forintot j elent.
K6rdezi, hogy adjanak majd iskol|ztatitsi t6mogatiist, vagy nem.
MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint teljesen nem szabad eltrirdlni, legfeljebb k6s6bb
kapjak meg
csal6dok.

BALOGH SANnOn alpolg6rmester szerint is adjanak t6mogat6st, csak ne kossdk id6h<jz.
KOVACS LASZLO kdpvisel6 kerdezi,rnilyen osszeget lehet benyrij tani aREKI-be.

a

L4

t'tgzr6polg6rmester
+D+Y
6vodai

elmondja, hogy

a

hatvan napon trili kifizetetlen sziiml6k, illetve az
RdKI-t, melyeket al6 kell t6masztani.

tarsul6sba tdrt6n6 tattozdserej6ig lehet benyrijtani
a

Kdri a testiiletet d<intsenek az iskolaztat6si trimogat6sr6l, illetve fogadj6k
el az alirbbi hat1rozati

javaslatot.

Bo dr

o

gktsfalud

t

k6zs d g

onkormdnyzata Kdpvis eki -te s tiil etd ne k

Tdr gy : Tandvkezdds kapc s dn tdmo gatds nyilj tds
a

Bodrogkisfalud Kozsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselSiesttilete
tlgt hatdroz, hogt a telepilldsen
(uayd6 lakohellyel rendelkezd ds dletvitelszir[ien a telepilldsen tako
dltaldnos- ds
kdzdpiskoldba idrd gtermekek sziileit tandvkezdds kapcsdn
egltszeri tdmogatdsban
^vodds,
rdszesfti a szocidlis
iuttatdsokrendszerrirdl rendelkezd 4/2015. Ql.26.) oikormaiyzati rendelil5.
i-o atapjdn.

Az tdmogatds 1sszege 5.000.-FtU6.
A tdmogatdsban azok az 6vodds, dltaldnos iskolds gtermekek rdszesillhetnek,
akik Bodrogkisfaludon,
Bodrogkereszhirban, Szerencsen, Tarcalon, Tokai{an jdrnak
6voddba, dltaldnos iskoldba, illet1leg
s aj dtos neveld siik miatt specidlis iskoldb
a j drnak.
A kdzdpiskolds gtermekek iskolaldtogatdsi igazoldsdt a tdmogatds
kifizetdse eldtt be kell csatolni.
HatdridS: 20 I 7. okt6ber 3 0.
Felelfs: polgdrmester

A K6pviseld-testiilet jelent6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szav azattal, ellenszava zat 6s tart(tzko ddts n 6lkiil
elfo gadj a a hatdrozati javaslatot 6s az aLibbi
hatirozatothozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormin yzataK6pviset6-testiilet6nek
58 120t7 . NILI.28.\ hzt6r ozata:

Tirgy:

Tan6vkezdds kapcsrin t6mogat6s nyujtdsa

Bodrogkisfalud Kdzs6g p{<ormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete
rigy hataro z, hogy a telepiil6sen
ittandg lak6hellyel rendelkez6 ds dletvitelszeriien a telepiil6sen lak6 6vod6s, dltal6nos- 6s
kdz6piskol6bajat6 gyermekek sztileit tanevkezdes kapcsrln egyszeri
t6mogatasban r6szesiti a szocirilis
juttatdsok rendszer6r6l rendelkez6 4/2015. (II.26.)
rinkormanyzati rendeletl5. $-a alapj1n.

Az

tdmogati{s dsszege

5.

000.-Ft/fd.

15

Atdmogatdsban azok az ovod6s, iiltal6nLos iskol6s
gyermekek rdszestilhetnek, akik
Bodrogkisfaludon, Bodrogkeresztfrban, Szerencsen] 'rarcalon,
Tokajban jrimak 6vodiiba, iiltal6nos
iskolriba, illetoleg saj6tos nevel6stik miatt speci6lis
iskol6b jtrnak.

a

A kdz6piskoliis gyermekek iskolal6togatrisi igazolfusift
atimogatds kifizetdse el6tt be kell csatolni.
Hat6rid6:20 1 7. okt6ber 3 0.
Felel6s: polgSrmester

ALEXA ILONA aljegyza elmondja, m6r volt

szo a REKI-I61. A pdlyazatot szeptember 30-ai
hat6ridovei lehet benyujtani' A rennatto szdmlatartoz6sok
6s b6r jellegri r.luiarok miatt javasolja, hogy
6ljen a testiilet a lehet6s6ggel' Kdri, hatirrozzonerr6l
a testtilet, rtlgv Jr trJ: jr. territe'i a pfiy;zatot
es
hatiirid6ben benyrijtani.

Ananr LASZLO

polgiirmester kdri a testtilete t h<>zz6sz6liis6t,
valamint d6nt6s6t a rendkivrili
cinkorm6nyzatr t6mogat6s ir6nti kdrelem benyrijt6s6r6l,
illetve
fogadj6k
el az al6bbi hatirozati
javaslatot.

B o dr o gkisfalud kozs ti g

/20

I

7.

onkormdnyzat a Kdpvis e rd -te stilr e tdne k
28.) hatdrozati iavasl atn

(Wil.

Tdrglt: A telepuldsi \nkormdnyzatok rendklvt)li onkormdnyzati
kalrcdgvetdsi tdmogatdsdra
tdmo gatds i k6r el em b enyilj t ds a
Bodrogkisfalud kazsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselT-testillete
a Magyarorszdg 2017. dvi kdzponti
kdltsdgvetdsdrcil szdl6 2016' dvi xc. tont64y 3.
meltdklet 1.7. pont asZ nt. l. pont szerinti a megltei
)nkormdnyzatok rendk{viili tdmogatdsdr'a ds a telepaldsi
oniormdnyzatok rendk{vtili 1nkormdnyzati
tdmogatdsdra a beli'igyminiszter ris a nemzetgazdaidgr
miniszter dttal kifrt pdlydzat b) A telept)tdsi
onkormdnyzatok rendkfvtili onkormdnyzati tdiogatdsi
cdtidra pdlydzatot klvin benytijtani.
A tdmogatdsi igdnydt az dnkormdnyzat leldrt hatdrideiti,
az r)nkormdnyzat alapfeladataival osszffiggri
miikdddsi cdlil kiaddsainak valamint lejart hatdrideiii
ki nem fizetett szemdlyi juttatdsok (jubileumi
jutalmak) finanszfrozds dra nyilj tj a b e.
Utasftia a K'lpviselci-testiilet a tisztsdgvisetl6ket a pdlydzat
elkdszlt,lsdre ds benvilitdsdra.

HatdridS: azonnol, 2017. szeptember 30.

FelelSs: tisztsdgviseldk

Anau LASZLO polgarmest er hozzitszitlds

nem ldvdn szava z[srateszifel a hataro zatiiavaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a
szav

szavazfuson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
elfo gadj a a hatirozati javaslatot 6s az aldbbi

azattal, ellenszava zat 6s tartSzkoclirs n6lkiil

hatflrozatothozzaz

1b

Bodrogkisfalud kiizs6g dnkormf n "yzataKepvisel6testiilet6nek
59 | 20 t7 . (y II.2g.\
.haIfr ozata

Trirgy: A telepiildsi dnkormiinyzatokrendkivtili rinkorm6nyzati
koltsdgvet6si
t6mogat6si k6relem benffi t6sa

t6mogat6s6ra

Bodrogkisfalud kcizsdg onkormSnyzattmak Kdpvisel6-testiilete
a Magyarorsz6g 2017. 6vi kcizponti
kcilts6gvetds6r6l sz6l6 2016.6vi Xb. tcirvdny
3. melldhlet I.7. pont es"a ttt. 1- pont szerinti a
megyei
dnkormdnyzatok rendkivtili tftmogatfntra 6s
a teleptildsi rinkorm6ny zatok rendkivrili cinkorm6nyzati
t6mogat6s6ra a beliigyminiszter 6i a n,:mz
etgazdaidgii miniszter dltal kiirt p1lyazat
b) A telepril6si
dnkorm6nyzatok rendkivrili cinkorm6ny z"xi taiogatdsi
cetjhra pfiyitzatotkiv6n benyrijtani.
A t6mogat6si ig6ny6t az <inkormtnyzatlejarthatdndejri,
az iinkorm anyzatalapfeladataival cjsszefiiggo
mtikciddsi c6hi kiadasainak valamint leiirt hatanoe;rl
tci nem fizetett szemdlyi juttat6sok
j utalmak) frnansziroz6s6ra nyrijtj
fiubileumi
a be.

utasitja

K6pvisel6-testtilet a tisztsdgvisreloket aptiyinatelk6szitds6re
ds benyrij tfisfua.
Hatr{rid6 : azonnal, 2017 . szeptember 3 0.
a

Felel6s: tisztsdgviselok

KEPES FERDINAND kdpviselo a ftitds szempontjdbr5l javasolja,
hogy a szdpkorriak napj6t tegydk
kordbbra, tavaly k6s6n volt megtartva.

MAJoRos PETER kdpvisel6 egyetdrr: az elltte sz6l6val, anniil
is ink6bb, hogy a hidegben nem
jcimek el az idosek.

AnAu

LASZLO polgarmester javasolja, hogy legyen okt6ber 27-inmegtartva
a sz6pkorirak
addigra m6r lemegy a sztiret is. Kdrd6s, [ogy k"ii
hiv]a"ar.meg venddgszerepelni.
'apja,
KEPES FERDINAND kdpvisel6 v6llaljeL, hogy ezt
megbeszdlje Hegedris J6nossal.

Aoaivl LASZLA polgd.rmester k6zli, hogy sztnezer
kip6tolj6k. Felveti, hogy mi legyen a menti.

forint

van 16.

A

vend6glit6s1 aj6nd6kot

A k6pvisel6k abban dllapodnak meg, }rogy a sz6pkorriak napja
okt6ber 27-6nlegyen megtarfva
€s sertdsszelet legyen a
vacsora, varamint siitem6nynek r6tes.

ll4* LASZL} polg6rmester k6rdezi, hogy azokt6ber 23-ai tinnepsdget mikor tartsak meg. Hosszri
h6tvdg6r6l van sz6. Okt6ber 23-ahetfot .ril.. vdlemdnye.,szerint
20-in, pdnteken legyen meg az
unnepsdg. Amikor a napj6n tartJak, akkor sincs
t6bb drdekl6d6, mint
ha etcitte.

MAJOR0S PETER kdpviselo szerint okt6ber 23-6n, anapifntarts6k
meg aziinnepseget.

AnAu LASZL} polgd.rmester:
pedig nem icitt el.

Majoros kdpviselo rir kdrte az elmr]-ltdven is, hogy a napj6n
legyen, o

MAJoRos PETER kdpviselo megjegyzi, hogy

e16fo

rdur azilyen.

t7

KovAcs r'Aszr'o
hdtv6g6n.

rtpns

kdpvisel6

a

p6nteket javasorja, mivel nem
lesz itthon azon

ahosszri

F'ERDTNAND kdpvisel6 szerint
regyen anapjdnmegtartva az
tinneps.g.

hogv 6 sem resz inhon, akkor
majd Morn 6m6 zboriBedta

*#"1#*1f:f,f:.!:,10""'

szavazdsrateszi fel a ket id6po
ntot, azokt6ber 23_6t 6saz okt6ber
20_at.

Az oktdber 23'ra 2 igen szavazatr

l

nem szavaz*t Es 2 tartbzkodris,
az okt'be r 20-rar igen
6rkezik,
iev
az
or<to.#r
ii?fii?l:"lT"llillrTlr;:"2.tart6zkod6s
23-i iinneps6g konkr6r

il*#-tffi?;#ifffiffi,H?T#:*?:L*:r,

ddnt, hogv eti6n azerj6n, aki
nem,

az

nem

MAJoRos PETER kdpvisero szerint
az6rt keilene, hogy regyenek
elviir6sok.
ALEXA ILONA aljegyz6.tallkoztatjaa
k6pvisel6ket, k6zrudoT6ff, hogy
2074-ben' jelenleg annak "folyik "
volt egy ASZe'en6rz6s
az
ut6ellen<irzdse. Bek6rtek' r.,ii6nuoro
mintavdteleket harom napos hatririd6ver.
dokumentumokat,
ar"rui-i"r:.ritett6k, n"rrt
fert6lt6ttek. Kijonni ,
"n"tieil6,
ffX#itT:rX'#"fm"#*"T:?':itt'"'i"'ll'Jit'l'*o k 6s azerieno,ztittek
krjzcitr szern.ryes

xnpns TERDINAND

k6pvisel6 megieg yzi,miszeiHt
nem j6, ha nincs szemdlyes
kapcsolat.

AnAu L{SzLopolg6rmest
ALEXA ILONA

er:2014-t6l folyamatosan ellen6rz6sek
vannak
aljegyz6 megerositi, hogy ellen6rzdsek
kdzepette

senkit, ha <inhibrijukon

ki*ir

r"i t"a"*

,

tert el

Asz,Auamkincstar stb.

a

nytr,

M

nem.rdekel

"o"i"rrr"i;;i"r"t

AoAivt LASzLo polgrlrmester k6ri,
akinek mdg van bejelent6se, javaslata
aztegye meg.
MAJoRos PETER k6pvisel6 nem 6rti,
midrt van

k<itelez6 jelzds helvett. El6g
len
is?

#,fff #f,kt

r.

,iop

minden egygs rit vdg6n stop t6bla
els<ibbs.gadris
a:z-es.e tciv"r.to utut orrl-iiiln kell pl.
a Kilirin ritra

hogv a megrong6l6don t6brrikat
stop t6bl6kkal p6tortrik,

z6rt ilestrendel el.

fffifq

\

Ad6m L6it6
polgiirmester

t6bra

fi,"#ffi:l;:,:t$no.r",

T<ibb bejelent6s, javaslat nem
l6v6n
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K6pes Ferdindnd
j

egyz6kdnyv-hitelesf t6

Szab6 Judit j egyzd t6voll6t6ben
6s megbizdts6b6l:

*frh,-aljegyz6

