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Jegyz6kiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kcizs6g Onkormrlnyzata Kepvisel6-testiilet6nek
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6rakor megtartott nyilt iil6s6n.
A k6pvi sel6testiileti iil6s helye : B odro gki sfaludi Krizcis Onkormrln
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Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VANNAK:

Aarim Lfszl6polgiirmester,
Balogh Sdndor alpolg6rmester,
K6pes Ferdinrind k6pvisel6,
Kov6cs Liszl6 k6pvisel6,
Maj oros P6ter k6pviseki.

TANACSK oZAs[ JOGGAL MEGHivoTT
Alexa Ilona aljegyz6.

:

AlAvt LASZLD polg6rmester a megjelenteket, Hrabinrind

zborai Andre6t a pillang6

6vodai
csoport vezetojet Megrillapitja, hogy az 5 fos Kdpvisel6-testiiletb6l
5 fo van jelen, igy a nyilt iil6s
hatirozatkepes, azt megnyitja. legyibtdnyv hiteleiito".t

rioua"ria*roilprisel6t jel6li ki.

A polgdrmester javasol.la, hgeY a Kdpvisel<i-testtilet a napirendeket a
meghiv6t6l elt6r6en az els6 6s
m6sodik napirend felcser6l6s6vel targyalja meg, valamint k6rdezi,
hogy van-e m6s javaslat a

napirendeket illet6en:

1. A Bodrogkisfaludi pillang6 6vodai csoport munk6jrir6l t6j6kona'r
El6ad6 : Hrabinrin6 zborn Andrea csoportvezet6 6v6n6

t l:lgyester t6j6koztat6jaaz elmrilt kdpvisel6testiileti til6s 6ta t6rt6nt esemdnyekr6l
El6adt6 : Ad'im Ldszlo polgilrmester
3. Szocitllis 6tkeztet6s szakmai programjrinak feltilvizs gdlata
El6adr6: Alexa Ilona aljegyz6
4. Bej elent6sek, javaslatok, aktualitrisok

A K6pvisel6-testtilet tagiai egyet6rtenek az elhangzottakkal, igy u

5 f6 jelenl6v6 k6pvisel6b6l a
szavazdsban rdszvev<i 5 flb k6pviselti-testtileti trg
igen szavazattal, ellen szavazat, valamint
tart6zkodris n6lkiil, egyhangrila g az alilbbi napirendetet trir-gyalja
meg:

s

l.
2

A Bodrogkisfaludi pillang6 6vodai csoport munk6jr6r6lt6j6koaatd
El6ad6 : Hrabinrin6 zborai Andrea csoportvezet6 6v6n6

l?PTyester
El6ad6
:

t6jdkortabjaazelmiltk6pvisel6testtileti til6s 6ta tcirrdnt esem6nyekr6l

Ad6m Ldszlo polgrirmester

3. Szocirilis 6tkeztet6s szakmai programj rinak feltilvizsg6lata
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
4. Bej elent6sek, javaslatok, aktualitdsok

1. napirend

AuAtvt LASZLD polg6rmester k6rdezi a test{ileti tagokat, van-e kdrddstik,

hozzirszol6suk

a
kikiilddtt ir6sos anyaggal kapcsolatban, mely a j.egyz6k6nyv mell6klet6t k6pezi,
valamint felkdri
Hrabindnd zborai Andre6t a helyi Pillang6 6uoou csoportvez etojet,
eg6szitse

ki

mrikd dds6r6l sz6l6 t6j ekoztat6j it.

az 6voda

BALOGH sANDoR alpolgdrmester 6tolvasva a besz6mol6t rigy litja, hogy
az mindenre
r6szletesen kiterjed. Orcjmteli, hogy a letszitm drasztikusan megemelkedett,
6s a nyitvatart6st is

rugalmasan igyekeznek a szi.ilok ig6nyeinek megfeleloen alakitali .
tartja.

A

t6j6koztat6t elfogadhat6nak

AoAvt LASZLD polgdrmester, mint gyakorl6 nagyszi.il6 belekitott az ovodai dolgokba.
Megfigyelhette mennyi munk6t, energi6t fektetnek u gy.i"t
neveldsdbe az ovonok,pedig nem az
"t maga tapasztalta
6vodtiban, hanem otthon kell megnevelni a gyerekeket. Saj6t
mennyilindent
tanultak meg ezek a ,,pottdm" 6vod6sok k6t es f6l 6ves kort6l :-+ eves
korig, -.n ryi mindenre
kdpesek 6s mennyi mindent saj6titottak el, ami kciszcinheto a megfeleld
6vodai neveldsnek. R6szt
vett a ballag6son, ahol egyik szeme sirt, a miisik meg nevetett, hogy k6t gyerek
ballagott el, de a
csoportban 6ssze6lltak 6s tdbb mint egy 6riis szfnvonalas mrisort adtak az
Jvisok. A ktjvetkezo 6vi
letszdmrakerdez rit.
HRABINANE zBoRAI ANDREA tag6voda vezetoelmondja, hogy 16 gyerek marad
irattak be a sziilok, majdnem utol6rik ldtsz6mban Erdob6ny6t.

6s hdt

kicsit

AnAu LASZLD polg6rmester: megpr6b6lj6k otthonoss6 tenni az 6vod6t, melyhez az ovonok,

a

dajk6k, a sztilok is segitenek mindenben. El fog indulni a fehijitds. Nem kelimajd
nagyon mozgaini
a gyerekeket, az egyik csoportszob6b6l 6t lehet majd 6ket kcilt<iztetni a
mrisikba. gizikabban, iogy
fog is mrikcidni ilyen szinten.

MAJOROS PETER k6pvisel6 elolvasva az anyagot annak dnil, hogy a programok kiboviiltek,
sok helyre viszik a gyerekeket, de m6g mindig lehetne rijabb progru-J.kal
t6viteni. Amikor m6ly
ponton volt az 6voda ds kiizdcittek, j6l ddnt<ittek a gyermekszrileiesi
tilmogat6sr6l, ami uer",,,Jnvl
szerint most kezd be6rni, ncivekszik a gyerekl6tsz m, ami j6 az 6vod.inak,
a szi.il6knek, az
dnkormdnyzatnak. Legyen ez az 6voda egy 6kszerdoboz, figyelni kell 16,
hogy az is maradjon.
Kialakult egy kicsit a vonzerej e az ovod6nak, visszanyerte imirzsit. Azon tceit
Ootgorni, hogy

megtarts6k a ldtsz6mot, a rugalmas nyitvatartdst6l kezdve a programokon
6t, mert nagy sziiks6g van
driil 6s bizik abban, hogy az 6vodafehijit6s es a;atszO tdr megval6sulasa mdg egi adu
lesz. Megl6tj6k mire lesz m6g lehetosdg, nyelvtanul6sra, kdzmrives foglalk6z1sra.

16' Nagyon

ADAU LASZLO polg6rmester szerint is lehetne boviteni

a foglalkoz6sokat k6zmriveskeddssel, de
az nem biztos, hogy az idegen nyelvoktatds vonz6 lenne. 3-4-5 6ves korban m6g gyerekeknek
a
jdtszva kell tanulniuk' Tctbb sziilotol is halotta, miszerint
nem is biztos, hogy j6 lenne ez a
gyereknek. Nekik mdg jtttszani kell.

MAJOROS PETER kdpvisel6 sem rigy gondolja, hogy idegen nyelvtant tanuljanak gyerekek,
a
-u
csak j6tdkosan ismerkedjenek az id,egen nyelvvel, r^qat
hangzirst,
u ti.iteJ Sokkal
-"g
konnyebben tanul ilyenkor a gyerek nyelvet, mint k6sobb. Nem azt mondta,
hogy ez lenne az elso
sz6mri teend6.

AnAu

L\SzLo.polg6rmester j6nak tartja a titjekoztatot, minden le van irva benne. A
kir6ndul6sok sokat jelentenek, hogy min6l tciUUet menjenek teleptil6sen
beltil 6s kivtil. Mindezt
megoldottiik a szi.il6k 6s az <jnkorm6nyzat.
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Keri az 6vodavezet<it, amennyiben van sz6beli kieg6szit6se az ir6sos anyaghoz,
aztegye meg.

HRABINANE zBoRAI ANDREA tag6voda vezeto elmondja, hogy nagyon
el vannak

haszn6l6dva a sz6nyegek, a kamist is ki keliene cser6lni, nehogy
kiessen u

riiuot.

AnAm LASZLD

polg6rmester szerint vdrjanak a cserdvel a felfjit6s ut6nig, hrltha
azt is bele
lehetne 6piteni. Bizik abban, hogy mielobb be fog indulni a fettjitas.
A j6tsz6teri pfiytnatrol
augusztus v6gdre lesz d6nt6s.

MAJOROS PETER kdpviselo nem eml6kszik nyertek-e valamikor is LEADER-es
pfiyinaton.

AnAnr LLSZLO

polg6rmester elmondja, hogy nem is volt kiirva LEADER- es piiyinat.
A
sportoltdzore adtak be egyszer, de vdgtil is tiz milli6r6l ot milli6ra csrikkentds
ut6n sem nyert a
palydzat' Azert is bizik
pozitiv elbfrdl6sban, mert tudomasa szerint nincs annyi p6ly6zat,
lortt,u
mint amennyi penz van rii.
At kell konvert6lni a piiyinatokat, legal6bbis ahogy hallotta a LEADERes iil6sen.

A Pillang6 6vodai Csoport munkrljrir6l sz6ki tirjlkoztatrihoz tiibb hozz1sz6lirs nem
l6v6n azt
K6pvisel6-testtilet egyhangrilag tudom6sul veszi.

a

2. napirend

A?It

LASZLO polg6rmester elmondja, hogy az elmrilt idoszak arr6l sz6lt, hogy a penzthajtotta,

amibol mindig kevds van.

A kompp6lyinatot befogadt6k. A kozlekedesi

hat6s6g elfogadta apalyinatban foglaltakat, kiadta a
t6mogat6i nyilatkozatot, minden egyes pontot
tekiniettek. M6r a hi6nyp6tl6sa is
^"gulupo.ottnak
meg volt apiiyizatnak. V6rja az elbirirldr;itt.
A h6ziorvosuk, mint azt mir kor6bban jelezte a testiilet fel6, nyugdijba fog menni, k6rte a
nyugdijazits6t. A ndgy h6napos felmentdsi idovel, szabads6gdval kb. zbr"S.
szeplember krizep6t6l
m6r helyettesitdsdrol kell gondoskodni. Bokor doktorno elv6llalja a h6ziorvosi p.axist,
de
helyetteskdnt csak addig, amig tart a doktor fr munkaviszonya, azt krjvetoen
csak kinevezett
h6ziorvoskdnt. A helyettesitdsi dijr6l meg fognak rillapodni. R6kdrdez ett a szolgitlati
lak6sra is, de
aznem 6rdekli.
Egyeztetett a H4AV kiv:telezdjdvel, jrilius 4-5-enleszbejfrits az Arany J6nos
6s a Klapka utc6kon a
k6rokkal kapcsolatban.

KOVACS LASZLD kdpviselo megiegyzi, hogy

AnAlr LASZLD

a Vasrit utat is

j6rj6k be, ott is okoztak k6rt.

polg6rmester

elmondja, hogy mindh6rom utc6t meg fogja mutatni. Ossze van
repedezve az aszfali a Klapka 6s Arany J. utcakon, a Klapka 6s Kisfaludi
rit sarkrin a ker6kveto sz6t
van tdrve, meg vannak si.illyedve azutpadkik.

A

startmunk6val, kcizfoglalkoztatottakkal kapcsolatban elmondja, hogy rengeteg
munk6juk van,
rengeteg a kasz6lni val6' Mindig jcin egy-egy rendezv6ny, meiynek lapcsan
rendbe kell tenni a
kcizteriileteket. A Derecskei emldktom6ra i p6lyftt, a sportolt6z6, a Lmplom
6s a vend6ghaz
komydkdt tett6k rendbe ktils6 segitsdggel. Nem .gyrr.iri, mert nincs
A kertek hell-yelkozzel rendben vannak. A kukorica utoldri a tdbbit, mivel id6ben kaptak "-t.r.
meg azesot. A petofi riton
l6vo kert rendben van, az Ady telepit nem tudt6k bevetni, azt le
Gaf. hJani. A f6lias6trakban
n6nek apalttntitk, a paradicsom, akaralilbe. ig6rvdnyiik van 3-400 darab k6poszta
pal6ntiira, mely
mir az elmrilt 6vben is nagyon bev6lt. Felvettek a GINoP-ban egy traktoros -jogositvrlnnyal
rendelkezo, akinek viszont nincs mezogazdas6gi szak,kepzettsege. Egyenlore
rendesen dolgozik,
ismeri arezsi fiikasz6t. igy tal6n kicsit konnyebb lesz.
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A komp

deszkizatfut most cser6li a kivitelez6 kemdnyf6b6l. Egyenl6re
m6g csak a nrinrlsiak j6rnak
Stkaszfrttr, addig meg tudjrlk oldani cs6nakkal a kozleked6st.
Az EFoP-os pillyazattal kapcsolatban 6tadja a sz6t az aljegyzl asszonynak.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy mindket pillyilzat

kezd, beindulni, de vannak m6g
tisztiaatlan k6rd6sek. Vannak olyan munk6latok, melyek a iconzorcium
vezet<ijdnek a dolga, viszont
id<iszerti lenne a ktizdss6gi haz nyilfuszar6inak cser6je 6s a Nyug
dijashiiz, akadrllymentesitett
a
felfjftisa.
Felvett6k
a
kapcsolatot
a
szakmai
u"ibiel,'ezekmegval6sitdsa
leljar6jdnak
nem
beszerzls k<iteles, de dt inajinlatot iell kdrnie a testtiletnek a
megval6sit6shoz, melyr6l
hatfr ozatilag ke I I ddnteniiik.
Ismerteti ahatfuozati javaslatot, mely az alSbbi,valamint k6ri a hozz6sz6l6sokat:

a
/20 I 8. (VI. 2 5.1 hatdrozati j avaslata

a Kdzdssdgi Hdz ds a Nyugdfiashdz h;ts6 akaddlymentes rdmpdjdnakfelijftdsdr1t

Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testt)lete az EFOp
3.5.2 pdtydzati fo*dsb6l
megval6sul6 Kozdssdgi H9z, 6s a Nyugdiiashiz ktilsd rdmpdjafettijitdsi
muntaitatainak eiv6gz6sire
az aldbbi vdllalkozdsokat Mri fel aj dnlattdtelre :
1. Uj Forma 2000 Bt
3994 Pdlhdza, Sport utca 42.
2. NZS-BAU Kft.
3898

Abailjvdr, Rdkoczi

?it 37.

3. PUCBAU Kft.
4356 Nyircsaholy, Kossuth Lajos u. I0g.
4. LinErt-bau l(ft.

4244 Ujfehdrt6, Ifiils,ig u. 28.

5. Ujvdri Vilmos
3917 Bodrogkisfalud, Klapka

ilt

50.

Az elvdgzendd felililtds drtdke nem dri el a kizbeszerezdsi drtdkhatdrt ris nem merill
fel az
egtbeszdmitdsi k;telezettsdg sem, ezdrt az ajdnlatkirdsi etjdrds
tefolytatdsdra ds annak
eredmdnyekdnt a dontdsre felhatalmazza a pot[drmestert azzil,
hogt a iyertes ajdnlattevd a

I e gke dv e z 6b

b dr aj dnl at ot ad6.

HatdridS: folyamatos
FelelSs :

ilaam Ldszt| polgdrmester

Hozzitsz6lis nem l6v6n ADAM LASZLD polg6rmest er szavazdsra teszi fel
a hafiiro zati javaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, z szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkod6s n6tkiil eryhangfiag
etfogadja a hat6rozati
javaslatot 6s az aLibb i hatilrozatot hoz,za:

Bodrogkisfalud kiizs69 onkormr{n yzata K6pviseld-testiilet6nek
29 /2018. (VI. 25.\ hathr ozztaz
a Kiiziiss6gi Hfz 6s a Nyugdijashriz kiils6 akad{lymentes
rrimpr{jrinak fehijitr{sr{16l
Bodrogkisfalud k6zs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete
az EFop 3.5.2 p6ly6zati forrdsb6l
megval6sul6 KtizclssdgiHiu,6s a Nyugdijashazkiilso rimpilafehjft6si
munkiilatainak elv6gz6s6re
az alitbbi vrillalkozrisokat k6ri fel aj6nlatt6telre:
1.

Uj Forma 2000 Bt
399 4

P

alhAza, Sport utca 42.

2. NZS-BAU Kft.
3898 Abarijv6r, R6k6c zi ut 37

.

3. PUCBAU Kft.
4356 Nyircsaholy, Kossuth Laios u. l0g.

4. LinErt-bau Kft.
4244Ujfeherto, Ifiirs6g u. 28.
5. Ujv6ri Vilmos
3917 Bodrogkisfalud, Klapka

ft

50.

Az elvegzendo fehijft6s drtdke nem 6ri el a k<izbe szerczesi 6ti6l<hatart 6s nem
menil fel az
egybeszamitrisi kotelezettsdg sem, ezert az aj6nlatk6rdsi
e1j6r6s lefolytat6siira ds annak
eredmdnyek6nt a dont6sre felhatalmazza a polgirmestert azzal,
hogy a nyertes ajiinlattevo a
I egkedvezo bb ar aj tnlatot ad6.
Hatfrid6:
Felel6s : AAam LilszJo polg6rmester

AlAvt

L\SzLo-p-o-lgrirmester folytatv a a tftjekoztatojifi, elmondja, hogy 3.5
13 ezer forintra
nyfjtott6k be a REKI-ben a t6mogat6st, mely egyelore elbfr6l6s ututt ,rio.
Bizlk abban, hogy

megkapj6k a kdrt osszeget. Koncz Ferenc_orszaggyriiesi kdpviselo
rir is igdrte segftsdgdt, rem6li fog
is tudni' Rengeteget jelentene, n6,zve az adossa{itttomanyukat.
A Munkarigyi Kozpont iital a telekv6s6rl6sra kozel tot mittio forintot kapott az
rinkorm fnyzat.
Pr6b6lkozott m6r tdbb ingatlannal, de mdg nem tal6lt olyat, amit
meg tudn6nak venni. K6ri ebben a
testiilet segitsdgdt.
Egyre tdbb a k6bor kutya, de sajnos, a gazdtwal rendelkezokkel gond
is
van, azokatis kiengedik a
kdztertiletre' sok ezzel kapcsolatban a bejelentds. Meg fogja pr6brilni
mig egyszer felvenni a
kapcsolatot a sintdrrel. volt m6r, akinek felhivta a figyehiet
tdbbszor is, hogy k6sse meg a kuty6j6t,
de az mdgis azutcdnvan.

KovAcs LASZLD kdpviselo tudom6sa szerint is volt olyan eset, amikor a rendorseget
is kihi\46k
mfr kutya miatt, de az ebtulajdonos akkor m6r m6skdppen tesz6lt, mint
egydbk6nt.
LASZL} polg6rmestert,
l?AM
kell az rigyben. A gond

ha nem hivja vissza a sintdr pdntekig, o fogja, mert valamit l6pni

csak az, hogy nagyon driiga egy kutya befog6sa.

Az EFoP-oS p6ly6zathoz kellene kdzmrives, ndprajzos, tdrtdnelmi dolgokban j6rtas
oktat6, aki
tartand a p6ly6zat keret6ben megrendezend6 kdpz6seket.
Megkerest6k- mrlr iri.r"f."J E;kd;:

6

vissind Evikdt, hogy havi cit 6r6ban bev6llalnrik
-e az oktatlist, termdszetesen megfelelo dijazirsert,
de nem v6llalt6k el' Kdrdezi, nincs-e valakinek
csal6dtagja, ismerdse, akik 6rtenek hozz6. es
elv6llaln6k ezeket a foglalkoz6sokat. Gondolt pl.
itt
Majorsn6 Gizik6re is.
MAJOROS PETER kdpviselo kcjzli, hogy a felesdge
nem tudn6 elv6llalni ezt afeladatot.

AlAnn LASZLO

polg6rmester elmondja,

hogy Moln6m6 zborai Be6ta kultur6lis
ktizfoglalkoztatlsa. megsztinik jrinius 30-vai
aki tiu*at vrillalt a v6llalkoz6i szfiritban. A
Kdzdssdgi Hdz nfitva tartasa, iendezdse le
fog csclkkenni. Nem tudjak megoldani, hogy ilyen
normativiik mellett kultrirost foglalkoztamun-uk. Besz6lt
ez tiigvil." Holhos csill6val, a
Nyugdijashdzban dolgoz6k egyenl6re kids be tudn6k zimi majd a kcizoss6g i h6zat amikor
r6th Nikol"ttat keuene majd errefele orientrilri o r"E foglalkozni
a

:'Jnfff;r}il:\y"6

KEPES FBRDINAND kepvis elo azoktatds terdn
varga Gyul6n6t javasolja megkdrdezni.

MAJoRos PETER kdpviselo szerint egdszsdgi filapotamiatt
nem tudn6 elv6llalni.
AuAivt LASzLo

polg6rmest

er al6ny6t,varga Melind6t

k6rdeznd meg inkribb.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint az o edesanyja
is tudna segiteni pl. horgolist tanitani.
SZLO
$PAry.L{
Elmondja,

polg6rmester megkciszoni a javaslatot.
hogy 9 di6kot fognak e oiabanfoglaikoztatni diakmunk6n.

Megdrkezett az ajdnlat dr' G6l Andr6s Leventdtol
a 340712 hrsz-ri, szol6 mriveldsi rigri ingatlan
megv6s6rl6sdt illetoen 150 forint/negyzetmdter
6ron. A tertilet 3317 m2, ami 507.35 0 ezerforint
bevdtelt jelent.
Kdrr ezzel kapcsolatban a kdpvis elokhozz6sz6l6s6t.
Ho zzdozolits nem I 6 vdn szav azisra te szi fe l
az ar ihbi hatiro zati i avas l ato t.
B

,
B o clr o gki sfal

ud z dr

t ke

r t b e n l,!v

5

/ 2 hr s z -ti

3407

in gat I an

e I add s

dr
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I

Bodrogkisfalud Kazsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-testillete
dr. Gdt Andrds Levente - Budapest,
Falk Milua u' 4' - kirelmdt, melyben Bodrogkffilud
zdrtkertben l6v6 3407/2 hrsz-ri 3317 m2 sz6l5
megnev ezd sii ingatlan me gvds drlds dra tett rdtu
h oi drtotot, me gvitatta.

A Kdpviselci-testillet a vdteli aidnlatot elfugadia ds az ingatlan
vdteldrdt 4g7.550.-Ft-ban,
Nd gyszdzkilencv enhdtez er-6tszdzonen
forinti ai hatdrozza me g.
A KdpviselS-testtilet.ktjelenti, hogy
tizleti vagton rdszdt kdpezi.

A

a

azaz

fenti ingatlan a vagyonrendelet m1dosftdsdb1t eredden

az

Kdpviselti-testillet felhatalmazza a Gdl ds Tdrsa
ugyvddi lroddt az adds-v1teli szerzddds
e I kd s zlt d s dr e, v al ami nt az
e I civ ds drl ds r a j o gosul t ak drt
e s [ta] a re.
Felhatalmazza tovdbbd a polgdrmestert az adds-vdteli
szerzddds aldirdsdra.
Hatdridri: folyamatos
Fe le l ri s : pol gdrme s ter
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A K6pvisel6-testiilet jelent6v6 5 tagia kiiziil, a szavazdson
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodirs n6lktil
egyhangfiag elfogadj a a hat1rozati
javaslatot 6s az alibb i hatfrozatot hozza:
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
30

/2018.

(yI.

25.\ hat6,r ozataz

Bodrogkisfalud zrirtkertben l6v6 3407 /2 hrsz-ri ingatlan
eladris:ir6l
Bodrogkisfalud Kdzs6g onkorm6nyzatdnakKdpviselo-testiilete
dr. G6l Andrris Levente - Budapest,
Falk Miksa u' 4' - kdrelm6t, melyben Bodrogkisfalud
zdrtkertben l6v6 3407/2 hrsz-ri 3317 m2
.
szol5
megnevezdsti ingatlan megvrisarl6s6ra tett"v6teli ajanlatot,
megvitatta.

A K6pviselo-testtilet a vdteli ajanlatot elfogadja 6s az ingatlan vetel1rifi 497.550.-Ft-ban,
azaz
Ndgyszazkilencvenhd tezer -otszitzotv en forintban h atir
ozza meg.
A

K6pviselo-testtilet krjelenti, hogy a fenti ingatlan a vagyonrendelet
m6dosit6s6b6l ered6en az
i.izleti vagyon reszet kepezi.

A

K6pviselo-testlilet felhatalmazza a.Gdl 6s T6rsa Ugyvddi
Irod6t az adis-v1teli szerz6d6s
elk6szitd s6re, val amint az erov fusfrliisra j o go sultak
drtesitdire.
Felhatalmazzatovitbb6 a polg6rmestert az ad,6s-veteli szerzbd,es
al6ir6sira.

Hatfrid6: folyamatos
Felel6s: polg6rmester

AlAnn LASZLD polgrirmester

elmondja, megkerestek azzal kapcsolatban, hogy a teleptil6sen
szeretndnek beltertileti ingatlant viisarolni raktirozfts celjdra,
melyen k6nnyti f6mszerkezetes
dpi.iletet szeretn6nek fel6llftani.

KEPES FERDINAND kdpviselo szerint vil6gciroksdgi rdszen
nem lehet femszerkezetes 6piiletet
fel6piteni.

KovACS LASZL} k6pvisel6 megiegyzi, ilyen t6ren

a teleplilds.

Kerdezi, mit szeretn6nek rakt6rozni.

nem

j6, hogy vil6gcir6ks6gi tertileten fekszik

AnAu LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy felajrinlotta a rcgi 6vod6t,
de nem kell a c6gnek.
ftl$;r1mar egy rdgebbi testi.ileti i.il6sen kideriiii nem is vil6goroksdgi r6,sz atelepril6s belteriilete.
A BG Event Kft-r<ll van sz6, akik technikai berendez6seket szeretndnek tiirolni
f6mszerkezetes
6priletben.
Megkereste tov6bb6 a HELLo wood-os csapat, akik itt
is szeretn6nek egy vizzel kapcsolatos
install6ci6t fel6llitani uszad6k fdb6l. Kin6zt6k a kist6 k6rny6k6t,
amit a n" 1gur6n javasolt, mivel
nehez lenne ott azt rendben tartani, de megigdrte, hogy
felveti az otleteta testiiletnek.

A k6pvisel6k egyhangrian egyet6rtenek az instalLicitf, felillitrls:{val
ak6r a kis

tt6

mell6 is.
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LNSZLO polg6rmester, mint mir azel6z6 [l6sen is emlitette doktor rir elmegy nyugdijba,
ami plusz kiad6st fog jelenteni az dnkorm fnyzat szttmina.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy n6gy havi jubileumi jutalom illeti majd meg a doktor
urat"

AuAtvt LASZLO polgrirmester: sok dolog volt, ami r5nyomta b6lyeg6t az elmlllt id6szakra, de
jobb6ra a penztelens6g. Folyamatosan k6rni kell. Az els6 mindig
*,-hogy legyen b6r, ne legyen
az,hogy nem tudnak frzetni.

3. napirend

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy kdt el6terjesztdse van, az egyik a szociiilis 6tkeztet6s
szakmai programj 6nak elfogad6sa.

Az elmrilt 6vben volt egy ellen6rz6s 6s a mrilt h6napban j6tt ki az elleniJrz6si jegyz6k<inyv, ami
ha nem is villtozika t6rit6si dij, akkor iJfettit ketl vizsg6lni amir emiitett programot.
?li'irt?:hogy
Uj mtikod6s engeddlyt kellett k6mi a szolgiiltat6 viitozfts miatt, a regitpedig meg kellett szintetni.

A programban, amit sztiksdges volt megv6ltoztatott,legf6kdppen jogszaUalyialtozasmiatt.
Jrinius 30-ig be kell nyrijtani az uj k6relmet a szocialis 6tkeztet6s mlk6d6si enged6ly6re,
melyben a
fozokonyha megnevez6st szoci6lis konyhara kell megvriltoztatni. Ha eztnem teszik ffiog,
augusztus
l-tol megsztintetndk az enged6lytiket 6s nem kapn6nak normativ6t effe a feladatra.
Kdrr ezzel kapcsolatban a kdpvisel6k v6lem6ny6t.
Hozzilszoltts nem l6v6n ADAM LASZLO polg6rmester szavazlisra teszi fel a szoci6lis
6tkeztet6s
szakmai programj6r6l sz6l6 hatirozati javaslatot, mely az eloterjesztdssel egyiitt
a k6pvisel6k
ir6sban megkaptak es az a jegyzokonyv mell6klet6t k6pezi.

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartSzkod.irs n6lkiil egyhangrliag elfogad ja a hatiroiati
javaslatot 6s az akibb i hatilrozatot hozzaz
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
31 12018.

(yl.

25.\ hat6r ozataz

A szoci6lis 6tkeztet6s szakmai pro gramj :inak j 6v6hagyris6r6l

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete a fenntartas6ban ldv6, a
Bodrogkisfaludi Ktjzcis Onkormanyzati Hivatal, mint szolg6ltat6 altal biztositott szocidlis
6tkeztet6s (szoci6lis konyha) szakmai programjrit az 7. szitmri mell6klet szerinti
tartalommal

j6v6hagyja.

Hatfrid6:

azonnal ds folyamatos
Felel6siik: tiszts6svisel6k

A szocidlis dtkeztetds szakmai programja jeten jegyz6k6nyv
melldkletdt kdpezi.
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ALEXA ILONA aljegyzo elmondja,

lggv a miisik dolog, az szMSZ m6dosit6sa. Az EFop-os
ptlyinaton kapott pdnzdsszeg kcinyveldsdnlk
megolaasa miatt kell egy fj kofogot be6piteni, mivel
eddig erre nem volt szriks6g. Emiatt tulajdonkdp"p"n
.ruk az SZMS2.nLll6kl.t. vitltozik.Miut6n
igy mitr eleve oda kdnyvelhetlk apillyazati p6nzd'ss
zeget,nem kell majd 6tk6nyvelni egyik helyrdl
a
rendszerben nem esv esvszeni reladat. rutaiaon
tecfiikai

kl;"'

il|lfhrlf,t;X 3::

Seuegri

AgAvt LASzLo polgiirmester k6ri ahozzkszol6sokat. Erdekess6gk6pen
elmondja, hogy az ASp
miatt minden sz6mla eset6ben m6g tdbb altirdsra van
szriksdg, mint k<jtelezetts eg villald,
utalvitnyoz6.
A nagy informatikai fellendtil6s 6ta iitszcir annyi

ALEXA ILONA
ki.il

ci

nb

ci

papirtLll gy1rlini.

aljegyziS elmondja' az_ASP tudja produkrilni
azokat a dokumentumokat, hogy a
lL lj enek.

zo j o gszab alyo knak me gfe

Az szMSZ

m6dosftds6hoz

tdbb

hozztrszolits nem ldv6n

AoAvr LASZL}

polg6rmester

szavazdsra teszi fel az szMSZ m6dosit6siir6l
sz6l6 rendelet-terv ezetet,melyet a k6pviselok ir6sban
megkaptak es az a jegyzokdnyv mell6kletdt kepezi.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkod,its n6lkiil
egyhangflag elfogadja a rendelettervezetet 6s az aLibbi rendeletet alkotja:

a

k6pvisel6-testtilet szewezetids mrikcidd si szabillyzatarblrendelkez<i
7l20rg.(IV.25.)
cinkorm6nyzati rendelet m6dosit6sar6l

Bodrogkisfalud Kcizsdg onkorm6nyzatdnak Kepviselo-testiilete
az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatiirozott eredeti jogalkot6i
hat6skctr eben, MAlaptdrvdny 32. cikk (1) bekezdds
d') pontj6ban meghatiirozott feladatkcir6ben elj6rva a k<ivetkez6ket
rendeli el:
1. $.

A Kdpviselo-testrilet szewezeti 6s mtikoddsi szabillyzatfirol rendelkez6 7l20lg.
(IV.25.)
dnkormanyzati rendelet 2. mell6klete kiegdsztil a 107080
(Esdlyegyenl6sdg elosegit6s6t celz6
tev6kenysdgek 6s programok), valamint a 095020
Iskolarendszeren kiviili egy6b oktit6s, k6pz6s)
cofogokkal.
2.

$.

Ez a rendelet2018. jrinius 26. napjinl6p hat6lyba.

ALEXA ILONA aljegyzl tajdkonafia a testtiletet, hogy az ffidolgozott
int6zked6si tervet az ASZ
teljes egdszdben elfogadta. Az volt sz6mukra a fontis,
hogy ;jogrruuaiyot ut is feltiintesse a
tervben' A kincst6ri ellen6rz6s is lez6rult, a v6gleges jegyzokiiyur6"l
fog tig1koztatast
adni' Nehogy felldlegezzenek, Erdob6nye" k;p.;# M ASZ ;"d;rl;sban
ellen<irizni fogja a K<jzcis
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onkormrinyzati Hivatalt'

A kincstar 2016-ot ellen6rizte, fgy vannak dokumentumok,

rendelkezdsre 6llnak, amik

amelyek a

ki lettek javftva. Alnak azellen6rz6s el6be, nem tudnak mit tenni.

ADAM I:ASaLO polgrirmester tAj1koztatja a k6pvisel6ket, hogy a nyugdijash azbanjtinius
l4-6n

kikapcsollik a g|rt,pontosan azon a napon, amikor a miniszterefntif. *fo'tajban
volt.
Pr6brllta sz6p sz6val el6rni, hogy ne kapcsoljrlk ki, de az alvdllalkoz6
hajihatatlan volt, nem volt
semmi szociSlis 6rz6kenys6gtik, nem erAetetti 6ket, hogy 80-90 6vesek
maradnak meleg viz n6lktil,
hogy nem tudnak fozni a konyhrin. rgaz volt egy tlo.-elFt tartozrlsuk,
;; egy masik
viszont 172 ezet forint tulfizet6stik. Tulajdon kep.n 170 ezer forint6rt kapcsolt6k sz6ml6n
ki a g6d..
Szem6lyesen ment fel Miskolcra intdzkedni 6s ddlutrin fel kett6kor
miir vissza is kapcsoltrikl A
helyzetet addig is megoldottak a konyhrln.
K6ri, akinek van bejelent6se, javaslata az tegye meg.
Bejelentds, javaslat nem l6v6n z6rt iil6st rendel el.

Kmf.
Szab6 Judit j egyz6 t6voll6t6ben
6s megbizds6b6l:

a^v

Y.ddm Laszl6
polgrlrmester

ffi

jegyz66nyv-hitelesit6

H#frjFr^-,
aljegyz6

