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Aaam Lilszl6polgdrmester,
Balogh Srlndor alpolg6rmester,
K6pes Ferdin6nd k6pvisel6,
Kov6cs Ldszl6 k6pvi sel6,
Maj oros P6ter k6pvisel6.

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHiVoTT:
Alexa llonaaljegyzb.

ADAM LLSZLO polgrirmester k6sz6nti a megjelenteket. Megrillapftja, hogy az
5 f6s K6pvisel6_

testi.iletb6l 5 f6 van jelen, igy a nyilt iil6s hatitr o zatkepes, azt me gnyitj
Kov6cs Lttszl6 k6pvisel6t jelctli ki.

a.

Je

gyz6kcinyv hitel e sf t6nek

hogy a rendkfviili testiileti til6s telefonon t6rt6n6 tisszehivas ina az Onkormrinyzat
tulajdon6ban l6v6 340712 hrsz-ri ingatlan elad6s6val, illetve hasznillatba
ad1siyalkapcsolatos d6nt6s
meghozatala miatt keriilt sor' igy ennek megfelel6en javasolja,
hogy a K6pviseli-testtilet
amennyiben mils javaslat nincs - ezenegyetlen napirendi pontot t,irgyat3a
rn-eg:
Elmondja,

I.

340712 hrgz-ri ingatlan hasznositiisa
El6ad6: Ad6m Laszl6 polgirmester

A K6pvisel6-testtilet tagjainak a javasolt napirenden kiviil mris javaslata nincs, igy
u 5 f6 jelenl6v6
k6pvisel6bol a szavaz6sban r6szvev6 5 fb k6pviseki-testiileti tag
5 igen szavazattal, ellenszavazar,

valaminttart6zkodhsn6lkiil,egyhangrilagazatibainapirendett,irg-vur:u"-.g,-

1,. 340712 hrgz-ri ingatlan hasznosft6sa

El6ad6 : Adrim Laszl6 polgiirmester

l. napirend

AuAtvt LASZLO polgarmester elmondja - mint anol minkor6bbi testrileti
tildsen sz6 volt, illetve rigy
foglaltak 6ll6st, hogy a 340712 hrsz-ri ingatlant nem hasznfi.latba,hanem
eladasra ajanljilkfel dr. G6l
Andr6s Leventdnek - rijabb fejlem6nyek vannak az cinkormdnyzati
ingatlan el-, illetve b6rbeadris6val
kapcsolatban' Nevezett, mint a H:uza dtilo egyik 6rintett tuli.jclonosi
az alihbiakban foglalta cjssze

kezdem6nyezeset:

"2018' janu6r 31' napjSig lehet az dnkorm6nyzatoknak a ZP-l-2077.
szitmon kiirt ,,a zfrtkerti
besorol6sri fdldr6szletek mezogazdasdgi hasznosit6s6t segfto,
infrastruktur6lis h6tterdt biztosit6
fejlesztdsek t6mogatds6ra" cimti felhiv6sra pitlydzatot benyrijtani.
A pillyazati kiir6snak mindenben
megfelel 6s messzemenoen az ott frt c6lokat
a37. szamri roltrot a jelenleg id6szakosan
j6rhatatlan dril6 rit megfeleloen ki6pitdsre kerulne.
".olgehfr,ha
Az elozetes felm6r6s szerint 33g1/1 helyrajzi
sz6mon talfihato ti$grmanyzat tulajdon6ban all6 rit hossza 700-800
m, erre a tewezett 3,5-4 m
szdlessdgti 6s megfelelo vizelvezet6sri rit kdltsdge brutt6 8,5 -9
milli6 forint kdzdtti 6sszeg. A palygzat
lehetovd teszi 6s osszessdgdben tcjbb beruh6z6sielem megval6sit6siit
is tdmogatj a, igy c6lsze*i lenne a
jelenleg haszn6laton kiviili (a lerohan6 viz miatt
er6zi6vJl m6r srijtott) 6s egy6[dntls sz6lo t.t"piierr.
alkalmatlan 340712 hrsz-ir ingatlanon 250 m hosszan
uodk.ritds 6J-azon az riton egy kapu
"gy taltihato gazd.ikimm6r
ldtesitdse. A nevezett vadkerftdsre annak mind k6t oldalan
saj6t kciltsegen
rakapcsol6dhatnak, es ezzel sz6mos tulajdonos egyre hangosabb
6s jogos panasza azt igenjelentos
vadk6r tekintetdben megsztinne. Sot a keritds
-itratet oldal6n rendls es -i.rd.r, 6vszakban irhato
gyalogrit is ldtrejdhetne. Ezen vadkeritds ds kapu ldtesitdse brutt6
1 - 1,5 milli6 forint cisszeg.
A fentiek alapjdn mind a teleptilds, mind a birtokos-krizoss6g drdekdt
szolg6lja ezln p6ly6zat
benyrijtdsa' Figyelemmel a riivid hat6ridore 6s a teleprilds= teher-bir6kdpess
egerc a p1lyitzat
elokdszitdsdnek kockdzatffi v6llaltam 6s annak minden kciltsdgdt
megelolegezem. Ehhe z kerem a
te

stiil et t6mo gat6 hozzdd,llis6t.',

Amikor csak a vadkeritdsrol volt sz6 - mely nem megy fel csak a tciltds vonal6ig rigy l6tta, hogy a
keritds a vadat val6j6ban nem fogn6 meg, elz6rk6zoiadologt6l,
a testrilet pedig meg6llapitott a1.1a a
teriilete egy 200.-Ftlm2 eladini irat. Ez kb a. 3317 m2-es ingatlanb6l
670 ezir foiint ulvetett jelentene
az cinkorm6nyzatnak. Kideriilt viszont, hogy pilyirzatrol van szd, mely
szitz szLzalekos
tiimogatotts6gri, vissza nem tdritendo t6mogat6s. A kereicisszeg 1,9
millirird forint 6s kcizel l0 milli6
forintr6l van sz6 jelen esetben. T6moguihut6 ezen piiyLruti l.h.tos6gen
beli.il a ktiltertileti ut
csapaddkviz elvezetese, uizveteli hely kialakit6sa, esovizgytijt6 rendszer-ki6pit6se,
villamosenergia
ell6t6shoz kapcsol6d6 fejlesztdsek, vadkeritds ldtesitdse, vid,gizdilIkod6si/vadvZdehi
elemek 6pit6se,

teriiletrendezds, gyrimdlc sfa ds/vagy szolo telepitds.

Kerelmezo kiildott egy terkdpet, melyet a kdpviselok rendelke zesere
bocs6t. Ezen litszik, hogy az
rittest egdszen a 37-es foritrol lenne kialakftva a 3412hrsz-uingatlanig,
mely mar G6l rir tulajdona. Az
fttest vdg6n aut6 fordul6t kell kialakitani, melyhez sziiksdges t.iil.t"t" Gril rir
biztositja a saj6t
tulajdon6ban 6116 teri.iletekbol. A kapu az fttesten kertlne elhelyez6sre,
term6szetesen b6rmikor es
b6rki sz6m6ra nyithat6 lenne, a keritds pedig nem lenne v6gig a340712
hrsz-ri ingatlan hossz6ban,
hanem a termdszetes t<irdsvonalndl - erd6 6s cierj6s vonala - v6gzodne.

Az e-mailen feltett kdrddsekre dr.G6l Andr6s Levente koz<ilte, hogy a Huza
drilo d6li lehat6rolasa
vadkeritessel csak azon a teri.ileten lehets6ges, ami jelenleg haszn6latbn
kivtil van 6s kdsobb sem lehet
- errol mindenki meggyozodhet egy szemdlyes bej6r6s ro-r6n - szol6vel
betelepiteni, vagy b6rmilyen
drtelmes m6don hasznalni. Ezt teh6,t az onkorm6nyzat saj6t ero
felhaszn6l6sa n6lktil meg tudn6
val6sitani' A Huza dtil6 nyugati (hegyfeloli), eszaki 6s keleti (a vizmos6son
trili tertilet) oldal6t
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alapvetoen saj6t szervezdsben kiv6nja bekeriteni, ehhez
rem6li a t6bbi 6rintett (4 fo) termel6
t6mogat6s6t, hiszen jelentosen cstjkkeni fog a vadk6ruk,
6 mindenkdppen megcsin6lja 6s igy
.de
biztosithat6 a megfelel6 vadvddelem. A keriidsre ddlre elhelyezkedo
tulajdonisok is rii tudnak errc a
keritdsre csatakozni 6s vdgre megoldhat6 a vadvddelmiik.
A vadkerit6sek eseten altalabanszok6sos
kapukhoz hasonl6an ez a kefites vonaldn tdrtdno 6thajt6s
miatt sztiks6ges, igy egy egyszeni, de
ig6nyes kialakitdsri k6tsz6rnyri femtart6szerkezettel melerosftett,
b6rki aitat 1pto. riglivel) nyithat6
kapu lenne, ami teh6t senkit - a vadak kiv6tel6vel - n.L g6tolna
az tfihaladasban, bizonyos abban,
hogy a kapu mdgdtti tulajdonosok 6s ftildhasznril6k mindegyike
oriilne a vadkerit6ssel egytitt ennek a
megold6snak' Fontos, hogy ne hagyjrik ki ezt az egyszeri t0.-0
%-os t6mogat6s lehet6s6g6t.

Fentiek drtelmeben tehtfi a 7-800 m hosszri ds 3-4 mdter szdless6gi
rit j6rhat6v
vadvddelmi keritdst az dnkormtnyzattertletdn ds csin6ln6nak
egy kap.ri.

it

v6lna,meg6piten6k a

Ha odatenndnek egy kaput az utra, azt sok ember nem 6rten6 azt meg"
foleg ismerve az drintett
tulajdonosokat.
Kdri

a

kdpviselok v6lem6ny6t ez i.igyben.

MAJoRos PETER k6pviselo megjegyzi, hogy az 6rintett ingatlan felett is van
tertilet.
6rtelme, hogy
csak addig vigye fel a keritdst.

Nincs

KovAcS LASzLo

k6pviselo szerint is ugyanrigy iltjamaa vad, kiiloncjsen ha szabadon
hagyj6k a
kaput' Tudom6sa szerint a v6gso cel az, trogt korbekeiitse a tertilet6t,
ez csak az elso l6pds lenne. Az
alatta l6v6 tulajdonosok is tov6bb hrizhatn6k a kerit6st.

BALOGH

sAnnon

alpolg6rmester vdlemdnye is az,hogy igy nincs drtelme a vadkerit6snek.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy a d6lre fekvo tulajdonosok
is r6csatlakozhatn6nak

Kenlesnez.

a

A.uAvt LASZLO polg6rmester szerint akkor lenne drtelme a keritdsnek,

ha egdszen felmenn6nek vele
ott ugyancsak lekerftendk a tertiletet.
El kell dontsdk, hagyj6k-e ott dolgozni a kdrelme z6t, 6scsin6lja meg, amit
szeretne, vagy nem.
a kop6rs6gig,

MAJoRos PETER k6pviselo kdrdezi,

AoAlr LASZLD

hogy azutat mivel burkoln6.

polg6rmester elmondja, hogy makaddm tit lenne.

KovAcs LASZLD kdpviselo tudom6sa szerint, ki lenne szedve az alap,rnajd durva 6s finom
kovel
lerakva ds letomoritve 740 m hosszan. Eredetile g az ut tov6bb
rn.iy ko.b", de gyakorlatban

megszuruK.

AuAlr

L6szLopolg6rmester megigdrte

a

k6relme zonek,hogy ma ddntenek az iigyben.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint els6 korben az ritnak fognak oriilni
az ott l6vo
szolotulajdonosok. Nem 1-2 hanem majdnem hrisz tulajdonosr6l uun
,i.1. De mit fog kezdeni az

iinkorm6nyzat ingatlan tw al?

KovAcs LASZLD

kdpvisel6 ezt meger6siti, hogy cirtilni fognak azutnak,mert aznagyon
s6ros.

AnAm LASzLo

polgilrmester: ha az cinkorm inyzat tulajdoniiban marad a tertilet,
lesz rajta egy
keritds, amit majd mint tulajdonosnak, az rjnkorm6nyzatnakkell rendben
tartani.

KEPES FERDINAND k6pviselo szerint nem a teriilet kdzepdn, hanem
1

,,

I

a Kentes nyomvonala.

a

szelenkellene, hogy legyen
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KOVACS LASZLO k6pviselo

megiegyzi, kozepre rajzolta be a keritdst, de ha

m6retve a tenilet, m6r nem biztos, hogy oda esne.

MAJoRos PETER kdpviselo
a keritdst.

ki lenne

szerint nincs jelentossdge, hogy ezen a nadrl,gszij parcell6n
hovii teszi

BALOGH sAxooR alpolg6rmester szerint tehetnd jobb vagy bal oldalra
a kerit6st, akkor az
onkorm6nyzat
teriilete megmaradna.

MAJOROS PETER k6pviselo szerint a kdrdds az, hogy el akarjrik-e
adni a teriiletet vagy sem. Ha
eladj6k, akkor
mindegy hov6 teszi a kerit6st.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja,
csak dnkormirnyzat lehet a pdly6zo.

ha eladj6k a teriiletet, akkor nem biztos, hogy pttlytgzhatnak,
mert

KOVACS LASZLD k6pviselo szerint azert aznem lenne rossz, hogy megcsin6ln6
azutat.
BALOGH SANDOR alpolg6rmester szerint k6rje el azoknak a tulajdonosoknak
a nyilatkozat6t, akik
felette vannak, ds ha ok hozzi\irulnak mindehhez, al<kor legyen
kapu, mert igy lgy nezneki,

mintha

az <inkorm6nyzat lezfrnd az utat.

AnAu LASZLD

polg6rmester nem drti, minek ker aza kapu.

BALOGH sANuoR alpolg6rmester k6rdezi, kinek

a

ftildteniletdre teszi a keritds oszlopot.

KovAcs LASZLD

kdpvisel6 szerint az irokszdl6n menne v6gig a kerit6s. Ahol ilyen
esetben van
rit, ott kapunak is kell, hogy legyen.

AnAu LASZL}

polg6rmester megjegyzi,habekeriti az fuokszllt, nem tudja
megkcizelfteni.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint, ha a piiydzatban az van,hogy onko
rrnfnyzat p;lygzhat,akkor
piiytnni, ha megvenne azingatlant.

nem tudna

AnAu LASZLD

polg6rmester megjegy zi,hogy csak <inkorm hnyzat ptiydzhat.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, hogy telepiildsi onkormdnyzatok teleptildsi
onkorm6nyzatok

konzorciumai piiydzhatnak. Ahol a vadkeritds ldtestil, annak is cinkorm6nyzati
iulajdonrinak kell lenni,
de itt a kapu a legkardin6lisabb k6rd6s, hogyan tudjdk elfogadtatni
az oitldvo sz6l6tulajdonosokkal.

Vannak olyan emberek, akikkel ezt nem konnyti megdrtetni. M6sk6ppen
flgadj6k,
dnkorm6nyzaftol van sz6, mintha valaki saj6t mag6nteniletdn kdszit
kaput.

ha

BALOGH sANuon alpolg6rmester szerint mindenk6ppen kell kdrni sz6nd6knyilatkozatot,
akinek a
szoloje alatt fog menni a kerft6s, illetve 6rintett u kapub*, mert
ellenkezo esetben rosszul siilhet el es

az dnkorm6nyzat lesz a hib5s, hiszen az 6 tulajdonuk mind az

ft, mind a teriilet.

MAJOROS PETER k6pviselo tapasztalata szerint, kiilfcildon mdr mindeniitt
kapuk vannak.
Nincsenek lelakatolva, lehet nyitni, zitmi. Ez elobb-ut6bb mrikctdni
fog Magyarorszagon is.
BALOGH sANnon alpolg6rmester megjegyzi,hogy
kaput is levenndk.

sajnos nem N6metorsziigban vannak.

AuAlf

Itt mdg a

LASZLO polg6rmester: van meg 2l napjuk, hogy eljdjjenek 6s beszerezzlk
a tulajdoni
lapokat, akiknek van ott teri.ilete ds k6szitsenek egy szttndeknyilatkozatot,
valamint frass6k azt minden
drintettel al6. Ha ezt meg tudja oldani, akkor benne van a dologban.
Nem szeretne o csatdr ozni az
drintettekkel.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 szerint ez lenne

a legtiszt6bb dolog.

KovAcs LASZLD

kdpviselo szerint 4-5 tulajdonos az,akit 6rint.

AoAtvt LASZLD polgdrmester: ha azt mondjilk a kdpviselok, hogy ha

megvannak, akkor csin6lj 6k a pitly 6zatot, akkor r eszerol legyen.

ezek

a

nyilatkozatok

BALOGH SANlon aipolgrirmester szerint tulajdonkdppen ott egy 6rt6k lenne
teremtve.

KOVACS LASZLO k6pviselo: ki lesz takaritva az trok, ott lesz az ut. szerinte
ezt akkor

megcsin6ln6 ha megvennd a teriiletet.

MAJOROS PETER kdpviselo szerint, ha az
a kerft6st.

cinko rminyzatemarad a

is

tenilet, akkor ne kcizdpre tegye

KOVACS LASZLO k6pvisel6 szerint, ha eladnak a teniletet, akkor is belefdrne g
milli6ba, hogy
megcsin6lja az utat 6s a vadvddelmi keritdst is.

AgAlt LASzLo

polg6rrnester szerint j6rjon utdna, hogy ha az ovea tertilet es
az r:trap6,lyfnna, mint
6nkorm6nyzat,hogyanjonne ki. Ez m6r llgyen * o {oiga, hogy akkor
megveszi-e a tertiletet, vagy
sem' ok ragaszkodjanar ahhoz, hogy a tulajdonosi t o.iaiaruli nyilatkozatk
meglegyenek a kapu
l6tesitds6hez.

MAJOROS PETER k6pviselo szerint, ha csak az urra p[lyfcnads mcgvennd
az cinkorm 1nyzattol a
teriiletet, az 6 dolga lenne hogyan oldan6 lneg a dolgot. Ha viszont nem
veszi meg 6s odateszi a
vadkeritdst, eladhatatlann6 v6lik a tertilet.

AP'1* lAszro

polg6rmester szerint kdt h6rom dv molva majd elkez dik azo'kormanyzatot
titnivdgni, hogy kaszalja le a teriiletet, tegye rendbe a kerit6st, mivel uL
onkor- hnyzatea tulajclon.

KOVACS LASZL} kdpvisel6 megiegyzi, rit 6vig biztosan monitoringozni fogj6k
apfiygzatot.

AoAilr LASZL} polgdrmester

osszefoglalva az eddigieket eloszcjr prob6lj6k meg a m6r
meghatdrozott 200 fbririt lnegyzetmeter 6ron isrndtelten felkfn6lni eladiisra
a-3407/2hrsz-ir ingatlant.
Ha pfiyinni akarnak, megcsin6lj6k a pilyfuzatot az utra, amihez az onkorm
tnyzat adja anev6t, de csak
rigy, hogy a kapu dpitdse az rit rnellett ldvo tulajclonosok beleegyezdsdvel
vai6sulhat meg, 6s ezt al1irt
nyil atk ozatokka I timasztj itk al6.

ALEXA ILONA aljegyzo, e'nek megfeleloen ismerteti

ahatfurozati iavaslatot.

Bodrogkisfalud kazs d g onkormdnyzat a Ktipvis eld-resriiletdnek
/2017. (XIL I I,) hatdrozati iavaslata;
Tdrgy: 3407,/2 hrsz-ti ingatlan hasznosirdsa

-

zdrtkerti pdlydzat elcik1szit,ise

Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzatdnak i(dpt,iseki-testt)lete megvitatta
Dr. Gdl ,4nclrds Levente
Budopest, Falk lulilrsa u. 4..fdlem I/a szdnt alaiti lakos krlrelmdr, ,nitybn,
a Zp-I-2017 szdmo, kiirt
zcirtkerti bes'oroldsil.foklrdszletek mezrigazdascigi hasznosft(tsdi ,segit,:;
inJiastrukturdlis hdtrerdt
biztosit6 fejlesztdsek tdmogatdsara kiirt p(tlydzit kapcsdn ntegvapisulna
a Hrza diit1ben a
szdlSterl'iletekhez vezet6 3381/l hrsz-it mezcigazclastigi tirfettrjltir,Ea,
illetcjteg a Bo,irogkisfatud k6zsdg
Onkoyldrylzcttct tulaidondbon tdvd 3407't2 iigatlunolt egi vadkerirds
dplt|i ehhez kapcsol6clva pedig
a 3381/1 hrsz'ft ingatlanon egy- kapu ldtesitds;e i.y az alibbi hatarozatot hozzcr;

Nem zdrk6zik el a kdyy\el6+,estiilet a pdlydzat benytijtdsdt1l,
azonbon ezt csak a 33gl/l hrsz-it
mez6gazdasdgi iltfeliliitasa kopcsdn tartia tndokoitnak, azzal,
hogt azon papu ldtesit1sdhez csak
abbln az esetbenidrul hozzd, ha ahhoz az drintett ter'illetek tulajionosai
irisbeli hozztijdrut7
nyilatkozatot adnak.

4^1!07/? hrsz-ti ingatlanon vadker{tds tdteyi.tdsdt nem tartia indokoltnak.
Az ingatlant, amennyiben Dr.
Gdl Andrds Levente az ingatlan megvdsdrldsa mellett doitene, 200
Ft/m2 dron drtdkesiti.

Hatdridf : azonnal

ds

folyamatos

FelelSs: polgdrmester

AUAM LASZLO polg6rmester

szavazitsra teszi

pSlyazatel6k6szit6setaryylhatfnozati javaslatot.

fel a 340712 hrsz-ri ingatlan hasznositiis a zirtkerti
-

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslatot
6s az aldbbi
hatirozatothozzaz

Bodrogkisfalud k0zs6g OnkormfnyzttaK6pviseld-testiilet6nek
1/2018. (I. 10.) hatrirozata :

T6rry:

340712 hrsz-ir ingatlan hasznositils a

- zirtkerti p6lyinatel6k6szit6se

Bodrogkisfalud k<izsdg OnkormrinyzatinakK6pvisel6-testtilete megvitatta
Dr. G6l And'ls Levente
Budapest, Falk Miksa u. 4. f6lem I/a szfun alatti lakos k6relmdt,
aZp-I-20I7
szrlmon kifrt
-.lyb.r,
zdrtkerti besorol6sri ftldrdszletek mezlgazdas6gi hasznosft6srlt
segit6 infrastruktu'ilis h6tter6t
biztosit6 fejleszt6sek trlmogatasrlra l<rii p$lyiat kapcsiln
-"g.ril6r.rl na a Hvza diil6ben a
szol6teriiletekhez vezetl 3381/1 hrsz-ri mez6gazdasagi rit fehijit6sa, illet6leg
a Bodrogkisfalud
ktizsdg- Onkormrinyzata tulajdon6ban l6v6 iqolT Ingatlanon egy
vadkerit6s 6pit6se ehhez
kapcsol6dva pedig a338lll hrsz-ri ingatlanon egy kapu l6iesit6se 6s az
al1bbihatinozatothozza:
Nem zrirk6zik el a k6pvisel6-testtilet apelyizii Uenyu.ltrlsat6l, azonban ezt
csak a33gl/l hrsz-ri
mezogazdas6gi rit felfjitrlsa kapcsiin tartja indokoltnat, az,al, hogy azon
kapu l6tesft6s6hez csak
abban az esetben jarul hozz6, ha ahhoz az eintett teriiletek tiiajdonosai
irasbeli hozz6jarul6
nyilatkozatot adnak.

l3!W12 hrsz-ri ingatlanon vadkerit6s ldtesitdsdt nem tartja indokoltnak. Az ingatlant, amennyiben
Dr' G6l Andr6s Levente azingatlanmegvasarl6sa mellett i.int"rr", z00Ftlm2riron
6rt6kesiti.
Hatdrid6: azonnal

6s folyamatos

Felel6s : polgiirmester
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ADAM LASZLO

-polgilrmester tailkoztatja a k6pvisel6ket, hogy a LEADER-ben 500 milli6
forint van, <it fele dologra
lehet prity6zni, melyr6l
-ujd u janurr 29-ei iil6sen is hoztratnak d0nt6st.
Felmeriilt az a gondolat, hogy az 6voda udvari j6t6koli beszerz*slre palyazzanak.
Eszk<izre lehet, de
munkara nem' Lehetne 3,5 milli6 forintra patyani szillftrissal,
enieaetyeztet6ssel, civil szervezet

bevon6s6val.

KovAc s L ASZLD k6pvi sel6 k6r dezi, mennyi a p dry azatOnerej e.

ADAM I'ASZI'O polgrirmester tudomiisa szerint 90-95 oz-os tiimogatottsrigri
a pilyazat Nem
meritendk ki a maximumot, nem prily6znanak dt fele dologr4
igy tr"ugyouu t.*. u
nyer6sre.
"rjtyur.

Tdbb napirend nem l6v6n a polgdrmester a rendkiwli nyflt iil6st
bez6r1a.

Kmf.
Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
6s megbizas6b6l:
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Addm Liszl6
polg6rmester

aljegyzb
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egyz6kdnfv-hitelesit6

J ELENLETI

iv

K6sziilt a bodrogkisfaludi onkormrin y zatiKdpvisel6-testtilet
20 1 g. j anurir 1 0-6n
16.30 6rakor megtartott rendkfviili
tiiesdn r6sztvevrikr6l.
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Ad 6m L6szl6 pol g6rme ster

Balogh Sindor alpolg6rmester
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K6pes Ferdinfnd k6pvisel6

Kovics L6szl6 k6pvisel6
Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6c sko z6si j o ggal m e ghivottak

()*,'--

:

*\-l.rl,t 4^A\.,--

