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K6sztilt Bodrogkisfalud Kci zseg
Onkorm 6ny zati f epvi s el 6 - te stiil ete
2018. mdjus 28-fn
megtartott nyflt til6s6r6l.

Kdsziilt: 2 pld.
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Jegyz6kiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kcjzs6g Onkorminyzata
K6pviselo-testtiletdnek 201g. mrijus zg-a,
6rakor megtartott nyilt tildsdn.
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A kdpvisel6testiileti til6s helye_: Bodrogkisfaludi
K6z6s Onkormany zatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELENVANNAK: AarimLinzlopolg6rmester,
alogh Siindor alpolgiirmester,
Kdpes Ferdin6nd kdpvisel6,
Kov6cs Ldszl6 k6pvisel6,
B

TAVOT,NNARADASAT BEJELENTETTE:

MAJOTOS P6tEr K6PViSCI6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHIVoTT:
Alexa llona aljegyzo.

AnAu LASZLO polg6rmester a megjelenteket.

Megdllapitja, hogy az 5 fos Kdpviselotestriletbol 4 fo van jelen, igy a nyilt tilds hatdro
zatkepes,'aztmegnyitja. Majoros pdter igazoltan van
t6vol. Jegyzokonyv hitelesitonek Kdpes Ferdin6nd
kipviselot jelc,li ki.
A polgrirmester javasolja, hogy a Kdpviselo-testiilet a napirendeket
a meghfvonak megfeleloen

alSbbiak szerint targyalja meg, valamint kdrdezi,
hogy

t

u*'-"

miis javaslat a napirendeket illet6en:

az

l:lttyester tiij6koztat6ja az elmiltk6pvisel6testiileti iilds 6ta torr6nt esem6nyekr6l
El6adri : Ad6m L6szl6 polgiirmester

2.

B eszttmol6 B odro gki

1!l ua kcizsdg Onkormrin y zata e s int6zm6nye i 20 | 7 . evi
gazditlkodasrir6l - 2017.
evi zfurszamadris elfogadrisa
El6adr6: Alexa Ilona aljegyzo

3. Stratdgiai ellenorzdsi terv elfoeaddsa
El6ad6: Alexa llona aljegyz|
4. Bejelent6sek, javaslatok, aktualitdsok

A Kepvisel6-testiilet taglai egyet6rtenek az elhangzottalckal, igy
az 4 f6 jelenldvo kdpviselobrll a
szavazdsban rdszvevo 4 f6 kepviselo-testiil:ti
tug 4 igen szavazattal, ellenszav azat, valarnint

tart6zkod6s ndlkril, egyhangrila g az atihbi napirendeiet
trir"gyalja meg:

t

l:ltlyester t6j6koztatojaaz elmrilt kdpvisel<itestiileti tilds 6ta trirrdnt esem6nyekrol
El6ad6 : Ad6m Laszl6 polg6rmester

z

2. Beszimtol6 Bodrogkisfalud

kcizs6g Onkormrlny zata 6,s int6zm6nye i 2017 . evi
gazdiikodas6r6l - 2017. evi zirrszinrradris elfosad6sa
EI6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

3. Stratdgiai ellenorzdsi terv elfogad6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo
4. Bej elent6sek, j avaslatok, aktualitrisok
1.

napirend

AuAtvt LASzLo polg6rmester tiljekoztatja a testiiletet, hogy a dr. G6l Andrris f6le telekelad6s nem
val6sult meg. Szerinte, ha azzal a testiilet is egyetdrt, 150 Ft/ m2 irbanki fognak egyezni,ha
m6g
egy ajanlatot tesz.
A k<izmunkaprogrammal bajban vannak. Nagyon kevds a letsztrn a kcizteriiletek fiinyiriisilra.
R6ad6sul egy olyan ember betegedett meg, aki a traktort vezeti.Ielede a Munkailgyi
Kdzpont fel6,
hogy traktorosra lenne sztiksdgtik. Lehetsdges, hogy j6n egy f6, de jelenleg fel van toltve
a l6tsz6m.
Igy vagy GINOP-ban, vagy hosszri t6vri kdzmunkiiban lehetne alkalmazii, mert kirakni ezert nem
fognak senkit. Nem lesz nagy frzetese, mivel nincs iskolai vdgzetts6ge, csak a traktoros
jogositvanya.
A telekviisarl6st m6g nem sikenilt lebonyolftani. Megirj6k a Munkatigyi K6zpontnak, hogy az a
tulajdonos betegsdge miatt hriz6dik. A p6nz, 1,9 milli6 forint aszfnrtlfunvan.
Azutp6ly6zatbefogad6sra keriilt, a hi6nyp6tlilsokat teljesitettdk,v1rjik apozitiv elbfr6lds6t.
Kistdrs6gi tildsen vett rdszt, ahol felvet6ddtt a szrinyogirt6s. El szeretn6k emi, hogy a
katasztr6favddelem itt is gy6ritse a szfnyogokat, ne csak a Baiatonon, aTisza-tavon, Budapesten,
a
Velencei tavon. irtak egy levelet a Beltigyminiszt6rium fele ezzel kapcsolatban. Koncz Ferenc
orszdggyiil6si kdpviseki rir audi6 tizenetet kiilddtt a kihelyezett kist6rs6gi til6sre, mivel nem tudott
azonrdszt venni.
KEPES FERDINAND kdpviselo kdrdezi, ha a katasztr6fav6delem gydriti a sziinyogokat, h6ny
alkalommal teszi 6s mennyibe keriil.

AOAU LASZLO polg6rmester elmondja, amennyiben a katasztr6favddelem vegzi a gy1ritest, az
az cinkorm(nyzatnak nem kertil penzebe. Az alkalmak szitma kdrd6ses. fokajban haromszor

gy6rftettek ez dvben szfnyogot, Bodrogkisfaludon, Bodrogkeresztiuban, Szegiben, Szegilongon
6s
Tarcalon k6tszer. Bizik abban, hogy eredmdnyes lesz a megkeresds, mert ha mdg 6tsirir, hatszor
frtatni kell ds 141 ezer forint egy alkalom, a7 nagyon sok pdnz. Tokajban otszinezer forint egy
alkalom 6s ott is csak beltertileten vegzik el. Sajnos a gydritdst csak 2-3 napig lehet drezni, aztan
rijra felszaporodnak a szrinyogok.

A kistraktorra felszereldsre kertilt

a

hidraulika, most min azis rendben van.

A TOP-os 6voda pftlyazattal kapcsolatban a szerzod,est aliirthk Sedl6k rirral. Ezen a h6ten megj6tt a
palydzati penz, 25.300 e/Ft. Amikor a terv rendben lesz, onnant6l tudj6k elkezdeni a felujit6st.
Kdrdds meg, hogy hogyan oldjdk meg. Szakaszosan fogj6k tudni vdgezni a munk6t, nem biztos,
hogy a gyerekeket h6borgatni kell. Akkor Tesz any6ri sziinet, amikor a csoportokban fogi6k v1geznl
a munk6t.

J

A komp palyazattal kapcsolatban m6r dcintcitt a testrilet, hogy beny ujtja azt, melyben
annyi
m6dosit6s van a pilyinat ktiltsdgvet-6-sdvel kapcsolatban, Logy''1,9
pirL
ir1-ra
-1rid-r"ri*
emelkedik az cisszeg, mivel az al<kor felsoroltalon kiwl
et teit vegezni a fokrit6l cs6rlo rendszer
feliilvizsgrilatfut, a fokotdl csdrlo v6grill6s kapcsol6k kalibrril6srit,
a fdkotdl csorl6 mtikrjdtet6s EV
mdr6sdt, az azt mriktidteto akkumuliltorok cser6j6t, a siirga
ledes villog6ra cser6l6s6t (2 db), a
fokotdl cscirlo csap6gyaz6s fehijitrisrit valamint mlchanikai nyomat6khatrlrol6
be6pit6s6t. Minderre
az6rt van sziiksdg, mefi 2018. 6prilis 17-ig volt a kompnat a
mrikoddsi enged6lye, melyet hat
h6nappal meghosszabbftottak 6s el6irtak sok olyan dolgot,
amit el kell vdgezt etni ez alatt az ido
alatt.
igy cisszesen nett6 9.680 ezer forintr?_.fogi,lk benyrijtani a pillyazatot. Ennek
60-70 % fog16k
megkapni, att6l fiigg6en, hogy a 350 milli6 fotintot ttogy* rogi,il.
felosztani a p6lyazokk6z6tt.
NKH feld elment.a k6relem a nyilatkozatuk megkiiliese eoaet6ben, annak meg6rkez6se Az
ut6n
nyfjtjak be ap6lydzatot. Jrinius 6-an djfelig kell-az EBR-en feltcilteni, T-dn pedig
papir alapon
benyrijtani.
Volt egy buszmenetrend egyeztet6s, ahol Posta Gyrirgy Tokaj varos polgiirmester
k6pviselte a
kistdrs6g polg6rmestereit. Az egyeztet6sen a polg6rmelsier rir tolmrlcsolta
u k6.drrik.t, miszerint

Erd6bdnydt6l rokajig legyen egy busz, akar csak egy hrisz f6s,
hogy ue tuJ;anak menni az emberek
az egdszsd'ghfzba, rlletve,az okm6nyirod6ba iigyinidzni. Evek 6ta nem
kaptak erre ig6retet, most
azt mondt6k, megvizsgaliak, aminek nem tudni mi lesz a v6ge. Azert
nem mentek ez 6ven a
polg6rmesterek az egyeztetdsre, mert sosem tudt6k eldrni ezt a
k6r6siiket.
A BM-t6l ellen6riztdk a munkaiigyi kdzpontot, melynek keretdben Bodrogkisfaludot 6rint6en
is
kdrtek be szem6lyesen adatokat ndgy fo szemdlyi anyigdb6l, melyek
felt<tlt6Je kerultek. Ezzelnem
volt probldma. Ez akkor tcirt6nt, amikor Szegilong hristilzemdnek itadrisa
folyt.

Az

aljegyzo asszony megkdrte

me gho s szabbittLsilt,

az

6pit6srigyi hat6s6gt6l

mely folyamatban van.

a

hivatal dpitdsi

enged6lydnek

A ktiltertileti ftra elnyert pillyazat

esetdben le6llitott6k a kcizbesze rzest p1nzlehiv6sok miatt.
K6t
evvel ezelott, amikor a piiydzat ir6dott, kdrtek olyan adatokat, igy pl.
u, ,inko.- inyzat dolgoz6i
letszitmdt, ami azota viitozott. Akkor 36 fo kcizfoglalkoztatottat alkalm
aztak, valamint adott volt a
kdzds cinkorm6nyzatihivatal dolgoz6i lltszitma,ilGtoleg az onkorm6nyzati
dolgo zoke. Azakkor 54
fo volt cisszesen, de m.ivel le van vdve 22 fore a kcizloglalk oztatotti letszitm,
ezt a szttmot nem
tudj6k teljesiteni.
A kismesterekhdza esetdben is 1300 fo l6togatottsdghoz k6t6tt6k a piiy(natot, amit nem
tudja,
hogyan fognak tudni cit 6v alattmegval6sitani.

A Nyugdijashiubavettek egy mos6gdpet 86.900 forint6rt, amit be is szereltettek.

A LEADER-be beadott 6voda palyinat elbiriiisna el6re liithat6lag k6so nyiir v6gdn keriil
majd

:9r. A holnapi nap folyam6n lesz LEADER k6zgyril6s.
Koncz Ferenc <isszehir.ta Szerencsre a polgrirmesiereket 6s bek6rte azokata probl6m6k
at, melyek az
dnkorm6nyzatokat 6rintik. Jrinius 4-enleszkormrinytilds. A legfontosabb proble*u
ap1nzhirlnya.
A gyereknapta az onkorm6nyzat 15 ezer forintot biztosftott, melyb6l
gyereket
meghivnak
-irrd.n
egy jdgk6sdra, valamint biztosftj6k az eszkdzdket, dptileteket a rende
zvenyhez.
Megkdszdni az egyesiiletnek a szervezdst.

Az EFOP-os pfiydzattal kapcsolatban itt helyben egyeztettek az lrintettekkel.
Kikorvonalaz6dott a
hrirom 6ves id6szak, melyre 47 mllli6 forintot kapott az onkorminyzat.
Ebbol negy milli6 forint a
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kcizdssdgi hiz nyililsziro szerkezet6nek cserdje 6s
a Nyugdij ashfz r6mpa rendbet6tel e. Az
6rajrinlatot Ujvtiri Vilmos adta, megpr6briljrlk velJ megcs;inilriatii,
de ot arajinlatot kell beszereznj.
Szervezniiik kell majd kepzeseket, rendezv6nyeket] Adnak
havonta g6 ezer forintot g6pkocsi
tizemeltetdsre, melyb6l lehetsdges lenne az egeszseghazba
val6 beszitllft6s komp enziifsa,melyet
teljes egdsz6ben le6llitott.

ALEXA ILONA aljegyz(5 elmondja, gyakorlatilag kdt piiyazatr6lvan
sz6, de mindkett6 magar6l a
teleptil6sr6l sz6l' Al"{i kiildnbsdg van, hogy -a humrin
piiyazat kifejezetten rendezv6nyekre,
programokra, tiiboroknak a tiimogatfusina szol[il,
a m6sikn6i a gyerekek a c6lcsoport. Lesz dptiletfelrijft6s n6gy milli6 forintb6l, rravi so .r.r foi"ini a"i,inpenta
k-dzdssdgi kozleked6s elosegitds6re,
hogy legyen mibol ftnanszirozni az embereksziilitirs6t.
K6zel h6rom 6lren kereszttil biztositottaz
onkormanyzat szitmitra a keret. Lesznek ny6ri t6borok,
mrivdszeti, irodalmi foglalkoz6sok. Lesz
benne foglalkoztatiis is, melyre ha megbizitsi szerzoddst
kcitn6nek valakiv el, az kcizbeszerz6s
kdteles lenne, de ha rendes munkaszerzodest, akkor az nem.
El kell majd kezdeni a megval6sit6st.
K6t 6ven keresztiil sor kenil l-1 egy6szs6g napra is. Lehet ,r"ru"rii
falunapot 6venk6nt egy
alkalommal, csal6di napot, mely a gyereknapfal lenne kibovitve.
Ezek a rendezvdnyek kijzbeszerzds kdtel.r"^k l.rrn.k, egy
szervez| cdggel fog az rinkormiinyzat
szerzoddsben iillni. Bev6llaltrik, hogy t6mogatjrik a hritrrinyos
helyzetigyerekeket, hasonl6an, mint
a bursa' Az cjnkormlnyzatnakkell majd
a felt6telet et. aiovodiist6l az egyetemist6ig
^"gttit*otni
dvente hrisz gyereket tudndnak t6mogatni.
Augusztus
vdg6re v6mit. a j6 gond olatokat ezzel
kapcsolatban' ugy kell meghat fnozni -a cdlcsopo ili,t, u pary:azati
kriteriumokat, hogy a hrisz f6t
biztositani tudjrik,
ne
kelljen
gyerekekei
elutasitani.
Ne
legyen
se nagy tumultus, se
.d9
aluljelentkezds, sdrt6d6s sem. Ugy kell v6giggondolni az
eg6szet,-hogy ez a l€tsz[m tarthat6
legyen' venni fognak laptopokat' fenykepezd
lZpeket, projektort, tesz kiiteri kondipark. Ezek az

eszkdz<jk egysegesen lesznek beszerezve.
Leszkepzes is, pl. okj-s szocirilis munkiis kdpzds.

AoArvr L$szLopolgiirmester elmondja, hogy

ezeket az eszk6zoket beszer ezhetneb6rmelyik
cinkormdnyzat maginak is, de inkdbb konzorciiunban fognak
egy krizbes zeru*st lebonyolitani 6s
beszerezni az eszkozoket. igy minden teleptildsen ugyanalok
aziszk6z6k keriilnek megviis6rl6sra.
Kdrvonalaz6dik benne- mindezek megval6sft6sa. Mlvel nem tudtak
elmenni Satoraljarijhelybe, igy
ide jcitt le kdt hcilgy, akikkel megbesi6lt6k, mib6l mit lehetne
kihozni. M6g kepl6keny a dolog, de
hamarosan l6pni kell benne. Azt nem tudtrik eldrni, hogy
egy a jlnishoz tartoz6 telepiildsek
keriiljenek egy konzorciumba, pedig rigy lehetne igazdnnagyot
alkotni, ha ezeka teleptil6sek egyritt
vannak.
Aljegyzoasszony felvetette, miszerint az egeszseges 6letm6d programban
bele tehetn6nek egy
szemvizsgitlatot is, ami nem csak arr6l sz6lna, hogy megvizsgatiiu
a gyerekek szem1t,hanem
esetlegesen szemr'iveghez is ingyen,
kedveJmenyesen juthatn6nai. Nugyon j6 dtletnek
^u1gy
tartottiik a javaslatot. A 48 milli6 forintos
palydzatb6l 4,8 milli6 forintot a k6zcissdg i h6z
nyil6szdr6inak cserdjdre, valamint a nyugdijaslliz akad6lymentes
felj6r6j6nak rendbet6teldre
forditananak.

Doktor rir el fog menni nyugdijba, igy nem lesz hiniorvosuk. Besz6lt
a bodrogkeresztriri
doktomovel 6s megkdrdezte tole, hogy elv6llaln6-e a korzetet Bodrogkisfaludot,
"vatalkoziisbaSzegit 6s
Szegilongot' Kdzdlte, hogy mint helyettes fgy nem, de mint hiiziorvos
igen.
vegezn1

ezt a feladatot.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 a szolg6lati lakrisra kdrdez 16.

Aoam LASzLo
szolgiilati lakdst.

polg6rmester elmondj a, ha kell neki, akkor termdszetesen
megkap hatja

a

2. napirend

ALEXA ILONA

alj.egyz(5 elmondja, hogy mrijus 3l-ig
el kell fogadnia a testriletnek a
zitrszitmaddst' melynek fr6sos anyaglt
u
javaslattar ds rendJlet-tervezettel egytitt
.iitarotit;
a
kdpviselok a meghfr'6val egyritt melgkaptak
- az a i"gvz6r.tinvv melldkle tet kepezi -, 6s ami
gyakorlatilag a 2017-es koltsdgvet6si?v
lezindsa. nemeii'sik eriit ttnezni a tablazatokat
is, ha van
kdrd6s, szivesen vitraszor, de igdny esetdn
vdgigmehetnek a sz6mokon.

K6rdds' hozzitszolfts nem ldvdn AnAvr LASZL}
polgirrmester szavaz$sra teszi fel a
Bodrogkisfaludi Koz<is Onkormiinyzati Hivatal
2017. dvi Lq'oLqlt'qvqJ4rt,r
zirszftmadilsirol szulu
sz6l6 naLarozau
hat.rozatl
javaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4 tagla kiiziil, a szavazdson
4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal' ellenszavazat, valamint tartlzkodits
ndlkiil
egyhangrilag
elfogadj a a hat1rozati
javaslatot 6s az alibb i hatirozatot hozza:
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzataKdpviser6-testiilet6nek
a Bodrogkisfaludi

Kiiziis onkorm:inyzati Hiva tal2017. 6vi zilrszilmadfs{nak
elfogadfsdr6l

l'l.

Bodrogkisfalud kcizsdg Onkormiinyzatdnak Kdpvisel6testiilete
onkormrinyzatiHivatal 2015. 6vi kciltsdgvet6sdnek vdgrehajt6s

a

Bodrogkisfaludi

Kciz6s

6rol szolo zhrszitmadGsifi

60.658.315 Ft kiiltsdgvet6si bev6tellel
60.32s.639
332.67 6 Ft m iikii d 6s i c6hi p Cn"-.o.u Ov6n nyal,

J6vrihagyja.

2'l Akdziis

cinkormiinyzati hivatal m6rlegszenien bemutatott
kiad6sait, bev6teleit ahatirozat 1.1-

1.4, 4.1 ds 5.1. szitmu melldklete tartalmazza

3'l A mrikdddsi cdhi bevdtelek

4'l A

ds kiadrisok

mdrlegdt ahatinozat2. sz. melllklete tartalmazza

kcizcjs onkorm6nyzatihivatal merlegdt

4. ttrjekoztato tablfjatartalmazza

5'/ A kiizos dnkormdnyzati hivatal penzmaradviiny kimutatisat
a hatirozat
tartalmazza

6.

szimumelldklete

Hatriridd: azonnal
Felel6s: jegyzo

A hatdrozat melldkletei jeren jegyzflkdnyv meildkretdt

kdpezik.

6

AnAu LASZL}
20 |
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polgdrmest

er

hozz6szol6s nem rdven szav azisra teszi fel az dnkorm6nyzat

. ev i zitr szdmad6siir6r sz6 16 rendel et-tervezetet.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4 taga kiiziil, a szavazison
4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartlzkodits n6rkiil
erfogadja a rendelet-tervezetet 6s az
aldbbi

rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormfn yzataK6pvisel6testiilet6nek
9 12018. (V.29.) iinkormdnyzati rendelete
a 2017.6vi p6nziigyi terv v6grehajtr{srir6l
Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete

az Alaptorv6ny

32. cikk (2)
bekezddsdben meghatarozott eredeti jogalkot6i
hat,iskctrdben, azAlaptdrvdny 32. cikk (1) bekezdds

f)

pontjriban es M iillamhfuztartasr6i iz6l6 2011.
dvi GXCV. tcirvdny 91.
meghatirozott feladatkcirdben elj6rva a kcivetkez6ket
rendeli el:

$.(1)

bekezddsdben

r.$

(l) Az

cjnkorm6nyzat
zi-rszilmaddst

kdpviseio-testtilete

a

2017.

dvi

krilts6gvetds vdgrehajt6s6r6l sz6l6

270.659.660

Ft

Kiitts6gvetdsi bev6teilel

252.848.376

Ft

Kiilts6gvetdsi kiadrissal

17.478.608

Ft

helyesbftett ma.adv.innval

hagyjaj6v6.
(1) Az dnkorm6nyzat merlegszenien bemutatott kiad6sait,
bevdteleit cinkorm6ny zati szinten az I. I.
nt e I I d k I e t b en fo glaltaknak megfeleloen
fo gadj a el.
(2) A bev6telek 6s kiadrisok' kiemelt elofufinyzatok,
el6iriin yzatokds azon beliil kcitelezo feladatok,
cinkdnt vrillalt feladatok, b,llamigazgat6si feladatok szerinti
bont6sban az 1.2., 1.3., 1.4. mell]kletek
szerint fogadja el.
(3) A miikod6si bevdtelek ds kiaddsok, vala-rnint
a t6kejellegri bevdtelek 6s kiadrisok merleget a 2.I.
ds a 2.2. melldklet szerint fogadja el.

2.$

A

kepviselo-testi.ilet az Onkorm ilnyzat 2017
el:

r.
^
rogadJa

.

evi zirszar.naditsht rdszletesen a kcivetkezok szerint
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(1) Az <inkormiinyzatberuhdziisi 6s fehijitdsi
kiad6sait a 3. ds a 4. mell,iklet szerinthagyja j6v6,

(2) Az EU-s tamogatSssal megval6sul6 programok
6s projektek. valam int azdnkorm6nyzaton kiviil
megval6sult projektekhez val6 hozzdjdrulas pdnziigyi
elszdmoliis 6t az 5. melldktet szerint fogadja
el.

(3) Az cinkormiinyzat, ktizcis hivatal bev6teli
ds kiadrisi eloirinyzatainak teljesitdsdt a 6.1,-6,4. ds
a
7.I.-7,4. melldkletekben fogrartaknak megfeleroen
hagyj a jovit.

(4) A
m

e I I d kl e

kdpvisel<i-testiilet

a

kdlts6gvet6si szerek maradviiny6t 6s annak felhasznril6
s6t
a j 6v6, illetve engeddlyezi.

tnefr rnegfeleloen hagyj

a

9.

3.$
(1) A kdpviselci-testiilet utasftja az dnkorm hnyzat
iegyzojet, hogy a kdlts6gvetdsi maradviiny.t 6rinto
fizetdsi kotelezetts6gek teljesitdsdt biaositsa, illetve
kfsdrje figyelemmel.

(2) Az dnkorm6nyzat jegyzSje 6s a koltsdgvetdsi szervek
vezetoi a kdlts6gvetdsi maradv6nynak
20 I 8. 6vi elSirriny zatokontcirtdno 6tvezetes6r6l gondoskodni
kdtelesek.

a

4.$

A

kdpviselotesttilet utasitja az rinkormrlnyzat jegyzt5jet, hogy
a kcilts6gvet6si beszrimol6
elfogadrlsar6l a kdltsdgvetdsi maradv6ny j6v6hagyott
6sszeg6r6l, elvon6siir6l a kcilts6gvet6si
szervek vezetlit a rendelet kihirdet6sdt kdvet6 l5 napon
beliil frdsban
drtesitse.

s.$
Ez a rendelet2018. m6jus 30. napjrin l6p hat6lyba.

A rendelet melldkletei jelen jegz6k6nyv meildkletdt kdpezik.

ADAU LASZLO polgrirmester elmondj a, hogy a REKI-t els6 kcirben be
lehet nyrijtani, mely a
lejrirt tartozilsu szitml|kat tartalmazn| :,S mitiiO forint risszegben.
A trlmogatris irrlnti kdrelem

benyujtrisrihoz sziiks6g van a testi.ilet hatirozattal tcirt6n6
drintds6re, mellyel kapcsolatban kdri a
testtilet hozzitszolirsiit, maj d dcint6sdt.

Miut6n a kdpvisel6k egyetdrtenek a rendkfvrili telepiil6si tiimogatiis
benyrijtds6val a polgiirmester
szavazdsra teszi fel az ald}lbihatirozati javaslatot.

Bodro gkisfalud kazs
/2

0

d

g onkormdnyzata Kdpvisel diestiilet6nek

I 8. U. 28. \ hatdrozati.; avaslata

A teleptildsi onkormanyzatok rendkivi)ti \nkormdrytz..1ti

,k()lts6gvetdsi

tdmogatdsdra tdmogatasi

Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzatdnak
KdpviselStestillete a Magtarorszdg 201g. 6vi
kazponti
kalrc'gvetdsdrdt sz6l6 2017- dvi c. torvrlny
3. melldklet 1.7. pont ds a I.I0 pont szerinti a megtei
jnkormdnyzatok rendklvt)li
tdmogatdsdra Zs a rctepiitisr o,nkormdnyzatok
,eiiuuatr 1nkormdnyzati
tdmogatdsdra a beltigyminiszter2, o ,r*rrtgazdisdgi
miniszter dttat kifrt pdlydzat b) A tetepiltdsi
)nkormdnyzatok rendkfvt'ili dnkormdnyzati
tdhogatdia cdtjdra pdlydzotot tirii benytijtani.

A tdmogatdsi
o s s z efi) gg

isdrylt
dnkormdnyzat leiart hatdrideiil, az onkormdnyzat
.-a.zatapfeladataival
dd s i c d t il ki adds ainak
fi nani n o ra, i, i nyii ri o n r.

6 miilil

Utasitja a kdpviselStestt'ilet a tisztsdgviselflket
Hatdridci: azonnal, 2018. iilnius
Felelcis; tisztsdgvisekik

a

pdlydzat elhlszitdsdre 6s benyiljtdsdra

4.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4 tagsa kiiziil, a szavaz{son
4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartSzkodits
n6lkiil
egyhangrilag elfogad ja a hat1rozati
javaslatot 6s az aldbb i hatfurozatot hozzaz
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzata Kdpvisel6-testtilet6nek
25 /2019. N . 29.\ hatilrozata:
A teleptildsi <jnkormrinyzatokrendkivrili onkormiinyzati
kciltsdgvetdsi tdmogat6sar atirmogatitsi
kdrelem benyuj trisrir6l

Bodrogkisfalud kdzs6g-Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testtilete
a Magyaro rszag 20rg. 6vi kcizponti
kdlts6gvetds6r6l sz6l6 2017.6vi i. torvdny 3.
melldklet IJ. pont 6s a I.l0 pont szerinti a megyei
dnkorm6nyzatok rendkivtili tdmogatitsira 6s a
telepiildsi cinkorm6ny zatok .n'dkiutili cinkorm6nyzati
tdmogat6sitra a behigyminiszter di a nemzetgazdisagi
miniszter riltal kiirt palyazatb) A telepitldsi
cinkorm6nyzatok rendkfvtili dnkormiiny zati timogatia
c6lj6ra piiyfzatottivrin benyrijtani.

A
ci s

t6mogat6si ig6nydt

az dnkorm6nyzat lejrirt hatriridejti, az rinkorm6nyzat

szefi.igg6 mrikci d6si c dhi ki adrisainak finanszir
o zar,i.u nyni ti u u".

alapfeladataival

Utasitja a kdpviselotestiilet a tisztsdgvisel6ket apiilydzatelkdszitds6re
ds benyfj tisitra

Hatririd6 : azorvral, 20IB.jrinius 4.

Felel6s: tisztsdgvisel6k

alAlf

I.ASZLO polg6rmester kdri a testtiletet, hogy az eloz6 testtileti
tildsen a kompp6ly inat elvi
benyrijtrisrir6l sz6l6 ddntdstiknek megfeleloen
az elsb napirendi pontban ismertetett
vdgeleges

9

sziimok alapifnhozzftk meg hatarozatukat
aptiydzatbeadasiihoz, mellyel kapcsolatban ismerteti
a
hattr ozatij avaslatot, mely iz aldbbi :

Bo

dr o gki sfalud k6 z s d g o nkor m dnyz at
a Kdpv

a kompok' rdvekfenntartdsdnak,

i s e r ci - t e s,ir

e td

ne

k

,q. qt v4ua a u vuD Lul,u
-l

fettiiftdsdnak tdmogatdsdra pdlydzat benytijtdsdr6l

Bodrogkisfalud kdzsdg onkormdnyzatdnak
Kdpviseld-testtilete_a- Magtarorszdg 201g.
dvi kdzponti
loltsdgvetdsdrdl szdl6 2017' dvi C. torvrlny-3.
meillklete II.I. pontja szerint a kompok, r6vek
fenntartdsdnak fetiliitdstinak tdmogatdsdri elkak;nitett
forrds terhdre pdlydzatot nyiljt be q
tulajdondban ldv6 K-I744 nyirvtintolni,r t,a,*ri
to*p j,ifiira,arr.
A

felilj{tds tervezett nett6 k6ltsdge.

9.680.000

Igdrytelt dsszeg a nett6 k\ltsdg g0 %_a;
Onkormdnyzati dnrd sz (s aj dt
forrds) :

t:r,x!;:*dnvzat

7.744.000.1.936.000.-

Ft
Ft

100 %

80

%
20 %

a rdvdtkelS tart,s tizemeltetdsdr ds a pdlydzat saidt
forrdsdr kr;ttsdgver\siben

Felhatalmazza a kdpviselcitesttilet

Hatdrid1: azonnal

Fr

ds

a

polgdrmestert

a

pdlydzat elkdszitdsdre ds benyiljtdsdra.

folyamatos

A Kdpviseld-testiilet jelenl6v6 4 tagsa kiiziil, a szavazison
4 f(i k6pvisel6 vett r6szt
szavazattal' ellenszavazat, valamint tartdzkodits
n6lkiil egyhangrian eiiogaol a

j

a

avaslatot 6s az alfibbi hatilrozatot hozza:

6s 4 igen

hat1rozati

Bodrogkisfalud kcizsdg onkormdnyzattnak K6pvisel6testiilere_
a Magyaro rszitg 201g. 6vi kcizponti
kciltsdgvetdsdrol sz6l6 2017.6vi b. tdrvdny j.
melldklete II.l. pontja szerint a kompok, rdvek
fenntart6sdnak fehijitrisrinak trimogat isina
elkiilcinftett forr6s terhdre piiy;natot nyujt be a
tul aj donrlban ldv<i K- 1 7 4 4 nyi lvrintartrisi
sziimf komp fehij f t6srira.

A felrijftrls tewezett nett6 kiilts6ge:

9.680.000

Ig6nyeft tisszeg a nett6 kiilts6g g0 o/o_a:
Onko rmrin y zati 6nr 6sz (s aj riifo rrris) :

7.744.000.1.936.000.-

Ft
Ft
Ft

100 0h

80
20

o/o

0h

t0

Az cjnkormtnyzat a rdv6tkelo tart6s rizemeltetdsdt
ds a piiyftzat saj6t fon6s6t koltsdgvet.sdben
biztositja.
Felhatalmazza akdpvisel6testtilet a polg6rmestert
a palyuzatelk6szitesdre ds benyrijt6s6ra.

Hatriridd: azonnal

ds folyamatos

Felel6s: polgiirmester
ALEXA ILONA

aljegyz(5 el6terjeszti a.2018,6vi kciltsdgvetdsiik
m6dosit6s6nak javaslat6t, melyet
kdpviselok fr6sban megkaptak is az a jegyrokrrnyu
m"iien.,e, kepezi.a-ii u"t., veztek6v elej6n
fonSs hirinl't az volt a kotelezo szftm. Azl
azeloz6 testrileti tildsen 7,7 millii forinttal megemelt.k,
amit a kdtelezo szdmok miatt most 6t kell csoportosftni.
lauasotla, hogy - miut6n a penzmaradvany
terYezett dsszeg6t egydkdnt is meg kell
emelni 8.gr1.284.- Ft-tal a penzmaradviiny nciveked.se
6s
a 7 '7 milli6 forint csdkkendse kozcltti ktildnbcizetet, 1.569.540
forintot
a
dologi
kiadrisok
megemelds'vel tealizriljrik 6s igy egyensrilyba
keriil a k6lts6gvet6s. Egyidejrileg a beruhrizrisok
miatti 6tcsoportositiis visszam6dorit6r.u kenil, tekintettel
arra, hogy a mezogazd,asitgi utak
megval6sul6s6nak kezdete mdg bizonS,talan.
a

A

Kcizcis OnkormdnyzatiHivatal kciltsegvetese
azelmrilt testrileti rilesen

6.662forinttal m6dositiisra
azonban az 6tvett penzeszkdz felhalmoz6si
cdhi atvett p6nzeszk6z6k kcjzcitt ke^ilt
kimutat6sra' de mivel
i b"u"tel mtikdddsi cdlti, ezert ennek iitcsoportositiisa sztiksdges
"t penzeszkozbll
felhalmozrisi cdhi ritvett
mtikciddsi cdhi htvett phnzeszkozze. Ezen tfl a
pdnzmaradvany cisszegdvel meg kell emelni
a bevdteli oldalt, a kiaiasi oldalon pedig a dologi
kiadrisokat kell ezzel az cisszegg-l megnrivelni.

kertlt'

AnAu LASZLO
hozzitsz6lasifi.

polgiirmester megkriszcini

a

sz6beli kiegdszitdst ds k6ri

a

kdpvisel5k

BALOGH SANDOR alpolgdrmester egyetdrt, illetve javasolja
a krilonbozet dologi kiad6soka
tcirt6no 6tcsoporto
sf

t6st.

AnAu

LASZL} polg6rmester tcibb hozzirszolits nem ldvdn szavaz}sra
teszi fel a
onkormiinyzatiHivatd jots. evi kdltsegvetdsdnek m6dosit6s6r6l
sz6l6 hatinozatiiavaslatot.

Kcizds

A Kdpvisel6-testiilet jelenl6v6 4 taga kiiziil, a szavazison
4 f(i k6pvisel6 vett r6szt6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartlzkodits
n6lkiil egyhangfan elfogadj a a hat1rozati
javaslatot 6s az aldbb i hatilrozatot hozza:
Bodrogkisfalud kiizsdg Onkormdn yzataK6pvisel6-testiilet6nek
27 /2019. N . 29.\ hatilrozataz

A Bodrogkisfaludi Kiiziis 6nkorm{nyzatiHivatal20lg.
6vi kiilts6gvet6s6nek mt6dositrisa
Bodrogkisfalud
Onkorminyzati

kcizsdg onkormdnyz atdnak Kdpviselo-testrilete

Hivatal 2018' dvi

kdltsdgvetdsdnek

a Bodrogkisfaludi Kcjzds
a bevdteli eloir6ny zatok koz<itti

6tcsoportosft6sdt kovetoen, a kciltsdgvetdsi
bevdteli 6s kiadrisi fodsszes6t

1t

Bev6teleinek f6iisszeg6t: 65.g93.051 Ft_ban

Kiaddsainak f60sszeg6t: 65.g93.051 Ft-ban

6llapitja meg.

A m6dositott bevdteli

6s

kiad6si ellftinyzatokat

a

jelen hattrozatl-3 mell6kletei trimasztj
akal6.

Hatriridd : azonnal 6s folyamatos
Felel6s: jegyz6, aljegyzl

A hatdrozat mellikletei jeten jegtzflkdnyv meltikletdt kipezik.

AnAm LASZLO

polgiirmester enrtfurn szavazhsra teszi

kcilts6gvet6s6nek m6dositis6r6l sz6l6 rendelet-te
rv ezetet.

fel az

Onkorm6nyzat 201g. 6vi

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4

tagtra ktiziil, a szavazason 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodr{s n6lkiil
etfogadja a rendelet -tervezetet 6s az alibbi
rendeletet alkotja:

BODROGKISFALUD KOZSEC ONTONVTANYZATANAK
10/2018. (V.29.) rendelere
az iinkormhnyzat20lS.6vi kiilts6gvet6s6r6l ,r,aa,
etzots. (III.7.) rendelet m6dosftr{s:ir6l

Az onkormfinyzat kdpvisel6-testtilete az iillarrhlaartrisr6l
sz6l6 20ll.6vi cXCv. tcirv6ny 34. (l)
$
ds (5) bekezd6sdbel
jogkrir6ben eljrlrva az Alaptlweny 32.
cit<t 1r; bekezd6s a.) 6s
leellirozott
f) pontj6ban 6s (2)
*kgiqdsgben mlghatrirozott ieladatkdr6ben eljarvaaz cinkorm inyzat20lg. 6vi
kdlts6gvet6sdr6l sz6l6
612018- (III.7.) 6nk ormdnyzati rendelet m6dosftrisrir6l
a kcjvetke
z6ketrendeli

el.

1.S

o)A2a18.

t.

ds mdjus 20. kozltt p6tekiirrinyzatkent biztositott 6llami
tdmogatiisok,
6tvett penzeszkozrik, valamint a saj6t bev6telek eloirinyzathnak
n<ivel6se miatt a kdltsdgvet6si
rendelet 2. $ (1) bekezddsdben meg6llapitotr

.ianudr

K0lts6gvet6si bev6tel6t
Ktilts6gvet6si kiadds:it

11.934.962 Ft-tal

rr.934.962 Ft-tal

m6dositja es az rinkorm inyzat 2017 . evi

mridositottk0lts6gvet6sibev6tel6t 243.164.147 tr'tban

t2
m6dositott kiilts6gvet6si

kiad6s6t

a kiilts6gvet6si eryenleg Osszeg6t

260.g7s.43rFt-ban

_

-

l7.gll.2g4
Ft-ban

6llapitja meg.

(2) A kiadrisi f66sszegen beltil a m6dositott
kiemelt el6iriinyzatokat

182.793.267

Ft
Ft

Miikiid6si kiirts6gvet6s m6dositoft kiaddsai
Szemdlyi jutrat6sok
6s

o:;o:,

ro;r,r^:;:,

Ft
2.747.099 Ft
7.143.870

"ffiT:Jl*"'o

szoci'ris hozzijirutdsi ad6

'*r6kok

Ell6tottak penzbeli juttatrisai
Egy6b miik6d6si c6hi kiaddsok

"""'Ft -

ebb6l: Elvonrisok 6s befizetdsek

.......F1

Garancia- 6s kezessdgvrillaltlsb6l kifizetds AH-n beli.ilre

"""'Ft
Ft

Visszat6ritendtl t6mogat5sok, k6lcs6n nyrijtrisa AH-n beltilre

beliilre

visszat6ritend6 trimogat6sok, k<ilcsdn t6rleszt6se Ag-n

.......Ft

Egydb miikOddsi c6hi trimogatuisok eH-n behilre

"""'Ft

Garancia- 6s kezess6gvrillal6sb6l kifizet6s eU-n kfvtlre

visszat6ritend6 trlmogatiisok, kdlcsdn nyujtrisa AH-n kiwke

Ft

Arkieg6szft6sek, tdmogatilsok

Ft

Kamatli.mogatrlsok

Egy6b mrik6d6si c6hi trimogat6sok AH-n kfvtilre
......F1
75.921.949 Ft Felhalmozr{si kiilts6gvet6s m6dositott
kiadrflsai
9.990.046 Ft Beruhaz6sok

l3
Ft
64.055.7s4 Ft

-

ebb6l: EU-s fon6sb6l megval6sul6 beruh6z6s
Fehijit6sok

-

Ft
Ft

ebb6l: EU-s fon6sb6l felfjit6s

Egydb felhalmozdsi kiaddsok

-

ebb6l: Garancia-

ds kezess6gvrillalisb6l kifizetds

AH-n beltilre

visszat6ritend6 trlrnogat6sok, k6lcs6n nyrij trisa Ag_n
beltilre
V i sszatdritend6 trimogatdsok,

beltilre

k6lcs6n t<irlesztdse Att-n

Egy6b mrikdddsi c6hi tdmogatiisok AH_n beliilre
Garancia- 6s kezess6gvrlllalisb6l kifi zet6s AH-n kiviilre
Visszatdritend6 trimogatrisok, k6lcs6n nyujtrisa AH_n

kiWlre

Lakristrimogatris

Egydb felhalmozfusi c6lir tiimogat6sok AH_n kivtilre

Ft

Tartal6k
Finanszirozdsi kiad6sok

Ft
I

ogcimenkdnti megoszl6sban

ril

lapftj a meg.

2.$
Bodrogkisfalud Kdzsdg
yzata adologi kiad6sok el6irinyzat6tg0glT3g Ft-tal, az egyeb
9*oryT 1.204.722
mtikdddsi kiadrisok el6itfunyzatet
FvAl csdkkenti, az elldtottakpdnzbeli hozz6jarul6s6t
381'000'- Ft-tal megemeli, 6s <inkormiinyzati t<ibblettrimogafiist
biztosit. A ielijftrls ok el1ir6nyntat
6'037 .076 Ft-tal ntiveli, abenthlzok el6iiriny zatat
9956806 rt-tal, cs6kkenti.

3.$
A kdlts6gvetdsi rendelet r6szletes m6dosit6sait a kdpvisel<i-testiil
et az l-5. melldkletekben foglaltak
szerint
rillapitj a meg.

4.$
Ez a rendel et 2018. jrinius t . napjrin ldp hatrilyba.

A rendelet melldkletei jelen jegz6k6nyv melldkletdt kipezik.

t4

ALEXA ILONA aliegyzo eloterjeszti a belso ellenorzesre vonatkoz6
stratdgiai ellenorzdsi tervet,
illetve az annak elfogad6s6r6l sz6l6 hatirozati
luuuslaioi, melynek irasos anyaga jegyzbkdnyv
melldkletdt kepezi, es amit az Allami Sz6mvevos
iek ellenbrzesi jelentdse is eloirt.
Az 6sz elso korben nem fogadta el az rij intdzkeddsi tervet,
amit keszitett, igy hat6rid6n beltil rijat

k[ldott rdsztikre, melyre m6g nem erkezettviiasz.

K6ri a strat6giai tervvel kapcsolato shozzttszol6sokat.
Hozzdszolits nem levdn ADAM LAszLo polg6rmester
szavaz6sra teszi fel a belso ellen6rzdsre
vonatkoz6 stratdgi ai el I en5rzd s i terv j 6v6ha gy
ati, of sz6lo hatino zat-terv ezetet.

A K6pvisel6-testiilet jelenr6v6 4 tagla kiiziil, a szavazfuson
szavazattal, ellenszavazat 6s tartlzkod,its n6lkiil
elfogadja

hatfrozatot hozza:

4
a

f6 kdpvisel6 vett r6szt

6s 4 igen
rendelet-tervezetet 6s az alibbi

a bels6 ellen6rzflsre vonatkoz6 strat6giai ellen6rz6si
terv j6v6hagy6siir6l

Bodrogkisfalud kozs69 0nkorm6nyzatilnak K6pviselS-testrilete
az onkormdnyzat belsd
ellenSrz6sre vonatkoz6 strat6giai elien6rz6si terv6t a jelen
hatarozatmell6klet6ben foglaltak

szerint j6v1hagyja.

Hatiirid6: azonnal

6s folyamatos
Felel6s: polgdrmes ter, aljegyz6

Bej elent6sek,

javaslatok, aktualit6sok:

AnAnr LASZL} polg6rmester elmondja, hogy jelenleg a pet<ifi riton nyirjrik
a fiivet a
kdzfoglalkoztatottak. A sdtrinyndl a volt-petseiig rn,ir t*agfik
a fiivet, de a tcjbbi resz{t a
kdzmunk6soknak kell majd. A ndgy ftikaszas nJti ui.;u a
temeto, a parkok, az egesz telepiil6s

kciztenileteit levrigni.

BALOGH sANnon alpolgiirmester megtregyzi, a kcizteniletek rendben-tart6s6r6l
van
rendelete az

egy

onkorm6nyzatnak, melynek betaiisfua fel kellene hivni a lakossiig
figyelm6t, mivel
nem 6ll ugy az onkormiinyzat,hogy be tudja vdllalni egeszdvben
a fiinyir6st.

AnAu LASZLO

polg6rmester elmondja, hogy a keritds es az 6rok kozcjtt
a lak6knak kellene
levdgni a ftivet ds csak az 6rkon kiviil lenne
onko.-inyzat
feladata.
Sajnos
nem fogj6k tudni
mindenhol mindig idoben lenyirni a fiivet, a Petofi
utat kcivet6en pl. rijra a temeto kovetkezik.
A focip6lyiit is le kell r"6gni az emlekkup6ra. Balogh Srindor m6r lenyfrt
a egyszer,meg fogja k6rni
Kretovics Istv6nt, neki van 6nj616 frinyir6ja.

KEPES FERDINAND kdpvisel6 felajanlja
tudja, mert nem lesz itthon.

segits6g

et

a

leviryftsban, de

a

rendezveHy elott nem
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AoAvt L{szLopolgrirmester kdri, akinek

van m6g bejelentdse, javaslata az tegye meg.

BALOGH sANnoR alpolgdrmester k6ri,

u Templom ritnal a firzfefi6gjrlk vissza, mertnem
lehet bemewi azutciiba, azt |ventekdtszer, logy
hiiromszor le kell vdgni.

ADAM LASZLO polgrirmester tdbb

bejelentds, javaslat nem l6v6n z1rtil1strendel el.

Kmf.

Szab6 Judit jegyz6 trivoll6t6ben
6s
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egyz6kdnyv-hitelesft<i

megbfzis6b6l:

