JE GY

Z6 KONYV

K6sziilt Bodrogkisfalud Kd zsdg
Onkorm imy zati K6pvis el6 -testtilete
20L7. december 28-6n
megtartott rendki\.iili nyilt iil6s6r5l.

K6sziilt: 2 pld.

Jegyz6k0nyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzs6g OnkormrinyzataKepviseki-testtilet6nek 2017. december 28-6n 9.00
6rakor megtartott rendkiWli nyilt iil6s6n.

A kdpvisel6testiileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi Kdzds Onkormrlnyzati Hivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.

JELEN

VANNAK:

Aaam Ldszl6 polgtirmester,
Balogh Sandor alpolg6rmester,
K6pes Ferdindnd k6pvisel6,

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHiVOTT

:

Alexa Ilona aljegyz6.
Zelendk Sandor a Bodrogkisfaluddn Egyesiilet elndke

rAvol,vr.q.n {nAsAr BEJELENTETTE

:

Koviics Lhszl6 k6pvisel6,
Maj oros P6ter k6pvisel6.

AOAVT LASZLO polg6rmester k<jsz<inti a megjelenteket, kiilcin k<iszcinti Kov6cs Agnes epitlszt.
Meg6llapitja, hogy az 5 fos K6pvisel6-testiiletb6l 3 f6 van jelen, igy a nyilt iil6s hatarozatkfipes, azt
megnyitja. Jegyz6ktinyv hitelesit6nek Balogh Srlndor alpolg6rmestert jel<ili ki.

Elmondj4 hogy a rendkiviili testiileti til6s telefonon tdrt6n6 dsszehfvdsixa a Tetepiildsi Arculati
Kdziktinyv egyeztetdsi anyagdnak j6vahagy6sa miatt keriilt sor, igy ennek megfelel6en javasolja, hogy
a K6pvisel6-testiilet - amennyiben m6s javaslat nincs - ezenegyetlen napirendi pontot trirgyalja meg:
Arculai Kdzikcinyv egyeztet6si anyaganak j 6vahagy6sa
El6ad6: Koviics Agnes 6pit6szm6rndk

I . Telepiil6si

A K6pvisel6-testtilet tagiainak a javasolt napirenden kiviil m6s javaslata nincs, igy az 5 fo jelenl6v6
k6pvisel6bol a szavazasban r6szvev6 3 f6 kdpvisel6-testiileti tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat,
valamint tart6zkodas n6lkiil, egyhangulagazalilbbinapirendet trirgyalja meg:
Arculai Kdzikcinyv egyeztet6si anyaganak j 6vahagy6sa
El6ad6: Kov6cs Agnes 6pit6szm6rn6k

I . Telepiildsi

1.

napirend

AUAwT LASZLO polg6rmester felk6ri Kov6cs Agnes 6pit6szm6m<ik6t, hogy a Telepiil6si Arculati
K6zikdnywel kapcsolatban tartson tbjdkonabt.

KOVACS nCNnS 6pft6szm6rndk elmondja, hogy Bodrogkisfalud Telepiil6s Arculati K6zik<inyve
jelenleg munkakcizi 6llapotban van, N4-es 6116 form6tumban, melyet projektor segits6g6vel bemutat,
hogy azt a testiileti til6sen r6sztvevSk l6thassSk, elmondhassik azzal kapcsolatos v6lem6nyiiket,
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javaslatokat tegyenek estleges
viltoztatksra, illetve ana, hgqy mi keniljdn
m6g bele. A Kcinyv g0-90
oldalas lesz vdgeleges formtijaban, melyn"i
u, .oaig ;Ju,ottut, kdpekkel felt6lt6tt oldal6t
az eleietola
v6g6ig bemutatja' A kdzikdnyv a teleptil6srol
keszrilt Litkdppei ina,rt,rrutu-int kis k6pek
is lennenek
az elso oldalon.

KEPES FERDTNAND k6pvisel6 v6lem6nye
szerint k6szitsenek a kezd6 litk6pnek
egy m,sikat

telepi.il6srdl, melybe legyen benne a
V6rhegy is.

KovAcs AcNns

a

6pit6szm6mcik folytatv a a tilekoztatrist
elmondja, 4-5 napra van mdg szi.iks6ge
a}thoz' hogy a szciveges rdsz teljes egdszdben
6eszerkeszt6sre kenilj 6n. Az 6sszes
kdp a tavaszi
nigyfakad6st kdvet6n keriil majd a kcinyvbe,
mivel szeretne hanguratosuuu, ,r"uu k6peket
is beletenni,
illetve amin megl6v6ket lecserelni. Atartalo-j.gy;;d;n
m6g az oldalszitmok
*i hianyoznak, valamint
a polg6rmester rirt6l hianyzik a bekdszdnto
sz<iieg, valamini .gy k6.
berrezet6sben szerepl6
jogszabrilyi hivatkoz6sokat a
TeMan6cs elncike iitu
Szeretn6,
ha a Rak6czi
-.g.
dsszefiiggdsben is talfina m6g kdpet.
A bevezetds tartalm azza tovirbb6 Bodrogkisfalud, csal:iddal
a t6j, a vizi
6l6vilig bemutatasiit' A teleptilds tbrt6netbet
kcizeliti meg a te.lepiil6st. Az dpftett 6r6ks6gn6l
-..rrir6i
katonai tdrk6peket haszn6ll fel. Szuksdge
lesz m6g a Helyi EpitEszeti Jriaaryrutra
is. Hivatalosan
mtiemldk nincs a teleptildsen nyilv6ntartl?,
d.
h"etyi veaettsdg alatt a1o eptitetek, mrialkot'sok,
termdszeti dolgok vannak' melyeket bele
kell tenni a kizikrinyvbe, mely a teleptilds k6p
rendeletnek az
elok6szitdje lesz' szerepelnek a ktinyvben
a r6gdsz.ti-eri.rt"tt.egti teriireter<, a term6szeti
<ir6ks6g,
tdjhaszniiat ds vddett tertilet, trijvddelmi
teri.ilet, ierm6szetv6delmi teriilet, natura
kdtezres tertletek. A
tdrkdpen kiildnbdzo szinnel jekil i azt elteri5
t".ur.i""iffiril6srdszeket.

AnAu LASzLo

polg6rmester elmondja, hogy a Bem
riton pince lak6sok voltak, egy k6t kisebb
hdzzal. Tizenegyn6h6ny 6ve lett aszfaltos
az rit.

KovAcs AcNns 6pft6szm6rncik segitsdget kdr abban,
h.ogy t6rk6pen mit jeloljcin m6g be
be6pitett' mezogazdas6gi 6s ipari teniletnet,-tutonor.n-uron
.u
kis
r6szek esetdben, melyeket nem tud
biztosan.

fJ*X"l*i-?:";#ffi:.''"J#T,"lljl;#lrvik
ALEXA ILONA

aliegyz(5 elmondja, hogy a rdgi

mlven teriiret vort. A remprom utat annak idejen

t6rkdp alapjanj6 az ofalumegjelcil6se.

BALOGH sANnoR alpolg6rme ster a29l/2-es
tertilet a Vissi f6le ingatlan kerrje.
ZELENAK SANDOR a Bodrogkisaluddrt Egyesrilet
elnrjke elmondja, hogy a vissi fele hin az1g10es dvekben dprilt' Minden hlzhiz tartozott
egy nagy kert, ami azota amas]i otauton
is be6piilt. Azt a
rdszt mindenk6ppen 6falunak kell tekinteni. jelenlegi
A
focip6lya pl. a brir6kert
volt.

KovAcs AcNns

dpitdszmdrnok: szabadon eld<inthet6 melyik
legyen
az €vsz1ma hiiborf el6tt,
az ofalut. Az elhangzottak srerint a 291/2-is esaz292-es
helyrajzi sziimokat
bepirositja' hogy azok az 6faluhoz tartozzanak
van
teleptildsrdsz,
ritalakul6 rij
teleptildsrd sz, ipari tenilet 6s zcjldteriilet,
.tcirt6nelmi
valamint magtertilet 6s
ktilteriilet megnevez.s.
A tcirt6nelmi telepiildsresz szcivegesen 6s k6pekben
ajrinl6sok cimsz6 atatt
kdpeket mutat be kerft6sekr6l' elZtet6k6l,
hidakrol, aro.onor, mt"ti"r, 6pu'i",rr.ror stb.
Bemut atjaa
sportldtesitm6nyeket,
iitszo teret stb. B91u]at mai pdldrik at a z6r6rdszben,^amit az
cisszegz.s
kcjvet.
Kdri' hogy az elkdszult anyagot vessdk biriiat
ita.
uerikonyvvel u i.ilp,irerk6pi rendeletnek
cisszhangban kell lennie' Annak megalkotrisa
elott ki kell dolgozni.ni, utu*uk k6telez6v6
tenni, mit
akarnak konnyiteni. A szomszdd telelptiles
en pl. aziJ"g.n uurtiisriak okoznak probl6m6t.
amihez viszonyitjrik

iJ" k.ii;r;#.;;ffi:lt
i

ZELBNAK sANDoR a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet
elncike: h9 azdpitdszm6rndk asszony a
zsido
vallrisriakra gondol' akkor tudnia kell' hogy
t 93J gs :Ji52 kiizottBodrogkeresztfr
lakossrigrin ak 6g %-
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a zsid6 volt'

B6kdben 6ltek egym6ssal. Keresztrirban most mindenki
megijedt, felvert6k
telek- eshazdrakat' Amikor egy v6llalkozo vette
."g u, .trrzes romos ingatlant, akkor ot szidtrik.
AuAvt LASZLO polgiirmester elmondja, szi.iks6g van egy hatfrozatra.
melyben meg6llapid6k, hogy
vdlemdnyezdsre alkalmas a Teleptildsi Aiculati
reZitcinyvi
a

ALEXA ILONA aljegyz6 szerint annyit kell most kimondania
a testiiletnek, hogy a Teleptildsi
Arculati Kdzikiinyv v6lem6nyezdsre
alkalmas.

KOVACS ACnns 6pft6szm6rn6k elmondja, hogy a testi.ilettol
kapott v6lem6ny, valamint a telepiilds
rendezdsi terve 6s Helyi Epiteszeti szabaiyzatJhipli"
m6g a k6zik6nyve t. Leszitml.zta
ennek kcilts6g6t, hogy m6g ez 6vben a kapott
^odositja
penztiraiariaoig
felhasznrilisra keriilhessen.

ALEXA ILONA

aljegyziS vdlemdnye szerint

*::ff1ifJ*:t",i'",,1"ll"dez6si

az itt elhangzottakkal, a testtilet iiltal javasolt
tervben foglaltak itvdtele,,e"l a rereptiies Arculati
rezikcinyv

KovAcs AcNns dpitdszmdrnok elmondja, hogy k6t h6t mrilva
felteszi a kamara olda'ira a
kdzikonyvet, amit el fognak fogadni. A kepekeitovztu
szeretnd fot6zni 6s kicserelheti a jelenlegieket
biirmikor jobbra' ossze lesztiiive a kcinyv, de
ez nem befolydsolju k6rikt;;vet. Kdme m6g
k.peket
" J6t teiz
az eml6kmrindl, sztireti mulats6gr6l stb.
akonyvnek,-rruly"n

f:il#.",::?.fff:rTiltrrot

AnAnr LAST'I 6 polg6rmester

megiegy zi,hogy cserdlhet6k lesznek a krinyv
lapjai, de a
szakma resze. Kdpeket tudnak majd adni.

t6bbi

m6r a

Tdbb hozzirszolls nem'ldvdn megkdszcini az dpit6sz
asszonyn ak az eddigi munk6j6t ds, hogy elj6tt
hozzttjuk.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, a hatirozatot rigy hozzttk
meg, hogy az mindenk i
legyen.

sz1mfna

jo

Ismerteti a hattrozati j avaslatot.

Bodrogkisfalud

kozs

d

g onkormdnyzata Kdpvis e rd-testilretdnek

Tdrg,', Bodrogkisfalud Telepi)rds Arculati Kdzikonyv egyeztetdsi

anyag j6vdhag,,dsa

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-testiilete
a telepilldsfejlesztdsi koncepciirll, az
integrdlt telepilldsfeilesztdsi stratdgidrdt. di a telepiildsrendezdsi
eikr;zc;kr6t, valamint eg)/es
teleptildsrendezdsi saidtos
iogintdzidnyetvcil szaa itqtzolz. (xI g.) Korm rendelet 21. (l)
S
bekezddse alapjdn,figyelemmel ajogalkotdsrill
sz6t6 2010. dvi cxXX. tdrvdny 23.g
Q) bekezd*sdre, a
kdvetkezfk hatdrozza;

'

Bodrogkisfatud Kdzsdg Onkormdnyzata a Telepiitdskepi
Arculati Kdzikr)nyv I. mettdktet szerint
egyeztetdsi anyagdt.az egtezetdsi ds
ifvdhagydsi elidrdsra tr)rtdnd tovdbbi kidolgozdsra alkalmas
dokumentdciLkdnt elfoga(inazzal, hogy \sszhingba
kelt hoznr a tukptil\s rendezdsi tervdvel, a testtilet
tagjainak javaslataivar, iiletrireg egtdb, pt. tdrk/p6szeti-,
fot1dokumentdci1var.
I
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e

A Kdpvisel6-testt)let felkdri a fddpitdszt a

lj dr ds dnak

t ov

dbb

i I efolyt atds dr a.

Telepilldskdpi Arculati Kdzikdnyv egyeztet^si
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Felhatalmazza

tdmo gatds Me gbizottak

a

polgdrmestert, hogt gondoskodjon

16 szdre

t6rt6n6 kifizetA s ATAli k gies AOi

Z

A hatdrozat I ' melldklete mindenben megeg/ezd az
elftterjesztds
Felel6s:

polgdrmester, Jd dpltLsz

HatdridS:

2017. december 31.

O

t

Z.

a feladatra kapott
deiember 3 I _ig.

dllami

I. melldkletdvel.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 3
f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 3 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodits n6lkiil erfogadja
a hatfirozati javaslatot 6s az aUUni

hatfrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormin yzata K6pviset6-testiilet6nek
7 8 t2017 . (XJt. 28.\ hatir ozata :

Tfrry:

Bodrogkisfalud Telepiilds Arculati K6zikrinyv egyeztet6si
anyag j6vrlhagy6sa

Bodrogkisfalud K<izseg OnkormrinyzatanakK6pvisel6-testiilete
a teleptildsfejleszt6si koncepci6r6l, az
integr6lt teleptil6sfejleszt6si strategiar6l- 6s a teleptiiisrendezdsi eszkoloknil, valamint egyes
telepiildsrendez6si sajdtos jogint6zm6nyekrril szoto it+t2012.
g.)
(XI.
Korm. rendelet 21. $ (1)
bekezd6se alapjin, figyelemmel a jogalkotasr6l sz6l6
2010. 6vi chD(. i.i*erry 23.S
e)bekezd6s6re,
a kdvetkez 6k hatir ozza:

l' Bodrogkisfalud K0zs6g onkormrinyzTta a Telepiildskdpi Arculati Kezikcinyv 1.
mell6klet
szerint egyeztetdsi
Tryagfut az egyezetdsi 6s j6vrlhagyasi eljrirasra tttrt6n6 tovabbi kidolgoz6sra
alkalmas dokumentiici6kdnt elfogadlEazzal, hogy risszhiigba
kell hozni a teleptil6s rendez6si terv6vel,
a testtilet tagiainak javaslataival, illet6leg egydb, pl.
t6rk6i6szeti-, fot6dokument6ci6val.
2'

A

Kdpvisel<i-testtilet felk6ri
elj arrls6nak tov6bbi lefolytatasrlra.

a f6€piteszt a Telepiildskdpi Arculati

K6zikrinyv egye ztetesi

3'

Felhatalmazza a polgrirmestert,.
gondoskodjon a feladatra kapott
rillami trimogat6s
-']
Megbizottak r6sz6re t6rt6n<i kifizet6s6r<it, loqy
teg[es6bb 2017. iecember 3l-ig.
Ahatinozat 1. melldklete mindenben megegyezo azel6terjeszt6s

Felel6s:

polgrirmester, f66pit6,sz

Hatfridd:

2017. december 31.

l. mell6klet6vel.
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ALEXA ILONA aliegyzi| elmondja, hogy
azASP gazd6lkod6si szakrendszer
megfelelo mtikcid6si
miatt sztiksdg lesz a testrilet dcintdsdre.l.l*
ut
m6dosit6sra nem kenil sor, addis
lehet a rendszerbe"
nem
"iininyzat
Amig nincs f<iltsegr"tli
rendelet, addig is kell dolgozni. Atireneti
I:"yY*i.
szabrilykdnt' ha a testtilet
felhatalma itu
l tiszts6gv[eloket, logy u normiil mindennapi bev.teleket 6s
kiaddsokat kezelhess6-k, a\kor. ez a probld-u
*".goiJoJir.. it/ az iilamitamogat6sok,
a rendszeres
bevdtelek' tdrit6si dijak, valamint a normil,
nagi
r.uf.rorutos kifizetdsek , - b6r,seg6ly
kciztizemi
szitmlik - bevdtelez6sre ds kiadiisra kenilhetn6n glEtter
ek. Ez l"rir *6tmeneti renderet
egyik
r6sze,a m6sik
az el6itirnyzat m6dosit6ssal kapcsolatos,
mivel a rendszer miatt az elbfuinyzatokat
folyamatosan
m6dositani kell' Vdgleges form6ban
a kriltsegu.tes ,enielettel f"t";-;;;t
<jlteni.
vagy hetente
fognak iildsezni, vagy leszabiiyozott
mertekig:ia.Gi.;;.;, rit kell idni u, etoirinyzatm6dosit'st
polgiirmestemek' amely altaliban
a
a kciltsdgietgsi rendeletnek a m6dositas6t eredm
enyezi. Ezek
nagyrdszt a fehilrol meghatfrozott p6nzek
6s=azok kiadrisi oldala. r..-esr.l.sen
a k6vetkez6 tilesen
mindig be kell sziimolnia a polgaimesternek
a m6dositiisr6l..Ez_nem aztjelenten6, hogy
minden
elSititnyzatot tudna m6dosftani, csak
amelyek a szokiisosak. rgy"k;ik ezt reimi
ds p.ldrival
alirtitmasztani' Mint m6r mondta, vagy
hetenie testi.ileti ,iier"n r..rir.nJ.r"tet
m6dositani, vagy egy
kdztes, haszniilhat6 megold6st teit taiiini,
ami mind.nkin"r. megfelel6.

AlAtvt LASZL} polg6rmester szerint vagy ad hoc
6ssze kell hivni a rendkivtili testiileti
til6st akrir
hetente' vagy valahog.y- l: kell szabal yozniirt
u aotgoi. Ha elkes zijlt a terv,ezet kikiildik
az anyagot,
vdlem6nyezik azt, majd elfogadj6k, ,rugy
,"-.
Tdbb napirend nem l6v6n a polg6rmester
a rendkiviili nyilt iil6st bez6ria.

Kmf.
Szab6 Judit jegyzo t6voll6tdben
6s megbiz6s6b6l:

-'/
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Ad6m Ldszli

*H,F

(;Y-,"d1

polgdrmester

aljegyzo

'-) //:

A
r.'{2 a/ --/
Balogh S6ndor

j egyz6kcinyv-hitelesft6

