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JELEN

VANNAK:

Ad6m Lkszlopolgiirmester,
B alogh S6ndor alpolgrirmesier,
Kdpes Ferdinrlnd kdpvisel6,
Koviics L6szl6 kdpviselo,
Majoros p6ter k6pvisel<j.

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHIVoTT:
Alexa Ilona aljegyzri.

AoApr LASzLo polgrirmester

kciszcinti.ayenddgeket, posta
Andreiit, a Tokaji Tc,bbcd'i Kist6rs6gi
Tdrsuliis csalidseglto- 6s cytt-tr.joreti
sr"i;;;;
vezetojtt
6s kollegriit, ds a megierenteket.
Megrillapitja, hosl az 5 fi5l Kepviseicr-t.rt,l.tlo-G-fu
jeien,
,T
ir, ,rir, rilds hat6ro zikepes, an
megnyitja' Jegyztikcinyv hitelesit6nek
Balolh s,i"a"r'"rpolgrirmestert jeldli
" kr.

A

polg6rmester iavasolja, hogy
a Kdpviselci-testtilet a napirendeket a
meghiv6nak megfelel6en az
alribbiak szerint tltgyalji-tg,"*tu-inf
kdrdezi,
m6s javasrat a napirendeket
illet6en:

t";;;;r-.

t

;ii::?1tia;Hf::1?"?,trr:ilrmekj6r6ti

2' Tajekoztat6
E 16 a d 6 k :

szorg6rat munkrijrrr6r, a szoci6ris
gondoskoddsr6r

Nyug dijashLz,valamint a konyha
munkrijrir6l, mrrrkcid6s6r<il
Holho s driita Nv;gJrj;;t6z v
ezet6,6lelmez jsvezeto
a

' ;fl:xT?:'il1*il1?,i#HX kdpviserri-testrireti ril6s 6ta tcjrtdnt esemdnyekrrir
4. Bejelentdsek, javaslatok, aktualitrisok

A

Kdpvisel6-testtilet t-agiai egyetdrtenek.az
elhangzottakkal, igy az

5 fo jele'ldvci kdpviserribor a
izat, valamint tart6zkodiis
"Jti-*"J)uuutuiit,;ll;.;
[i ii a;; g;'

szavazdsban rdszvev6 5 f6
kdpviselo-testtileti
nd lkiil, e g yhan gril a g az
al 6bbi n up ii.na.t et tar:

t

ffiffilT:rfiXTLT?ilffiff",Hekj6ldti

szolgiilat munk6irir6r, a szocidris gondoskodrrsr6r

2' Tdjekoztat6 a Nyug d,ijash'z,valamint
a konyha munkrijar6l, mrik6d6s6rcil
El6ad 6k Holhos csiila Nyugai:
asrr L v ezet6 dlelmez.svezeto

2

' ;?}:ffi?:'#1T,",'fi?,iff:T:}t

k6pviserci-restrleti rl6s 6ta trirrent
esemenyekr<ir

4. Bejelent6sek, javaslatok, aktualitdsok

l. napirend

f-1f#m:*kt#:m:ster
PosTA ANDREA intdzmdnyv

felkdri Posta Andrea int6zm6nvv
ezetot,tegye meg sz6beri kiegdszrt.s.t
ezet6..elmondja, hogy azirilsos
tdjftkoztat6els<i r6sze 6ltalinos
dolgokat

tartalmaz' mely nem szorul kieg6szit6sr".

Lid;-g;ilor, togy lvlucsine-r,in.ri.zki Ang.la
iitment a
ls.t-"n"d,,.,r
r"rudutokut
i::,Hl'#ffi:11??i,r#r;lll *::l;:**..'"..'.,,'i':iutr^.';i""*"
Egytittmtiktiddsi m-egriilapodas

urupj,i" u .rotgaiuinui.-eoarogkisfarudon
2017-ben 20 fogondozottja
volt' Az egyszeri alkalommal megiiientek
szriia
:q
m
A
,ruk;it"*t.rryregeik
6vhez kdpest sokatndvekedett,
szrima az er6z6
""rt.
sfr alkalomia ;;*i;,hogy
alkalommal tartottak' ahogy azt atdwlny.el6i{ia.l;;Lrn.[ ez el69 ,agy szitm. Esetmegbesz.l.st hat
a tti*e-ny, El"n*i. Meghatrrroztrrk,
szeretndnek szabadidos tev6kenys6gekei
hogy
u.u"r"tni] e ,iit, euu"n teiurluro-mal
17 fit gyermek vett rdszt a
sikertilt is. osszesen
iils;6hazuan. rassan-"rinau..",
i"t;;ir. e"ideiglenes hatrillyal
elhelyezett gyermekek szdma t"fti
vott, vedelemfe'etJi.t.t6ben "gondlroit
ut6gondozottak sziima 3 f6' Ldtszik,
ev.*ekek sziima 3 f6. Az
hogy munka folyik u"ly!..Hyi
segitsdgnyrijt6s keret6ben december
melvet hrlrom tt ,e,i"i. igo;aoronor jor
nj?nnJr a gondozottakkal,
:Jnlt r1*"i:ltlj*:"*'

panasz
A jelzorendszeres segitsdgnyrijt6st
a h6rom fobril k6t f(5 l6tja el.
Azelmrilt 6vben jelzds nem irkezett.
Az evte vonatkoz6an rnegtartottrik a szakmai
tanlrcskozltst
kcizcissdgi h6zban. Kimennek
telepiildsre az elozo dvekkil ellentdtben,
minden
-a
mivel a tcirvdnyt mdn
ezti4a
Jro. A hivatal is k6pvisertette
nragiit a tan6cskoziison. Az int6zked6si
,ii"rgnutarortau,

r.;;;^

[illJ,ti'.il,:,ili?:,:'-,:1'fff#n*n; ;T tr,ffi

hogy megpr6brilj6k b<iviteni a
'.*itl' a munkriba igyh'zi

^;

ujdonsrig lesz az iskolai ds 6vodai
szoci6lis munka. A teleprildsen az
6vod a az, arnit6rinteni fog.
egy bemutat6n, kiforratlan m6g, jogszab6lyi
Voltak
a
hrrttere mosiutatut, r*i;.gh",6.
ozzamajd,a feladatokat,
de egyenl<'re nagy a bizonytar*tttig.i.r,
r.t*ittuu.*i"r",.a.ki az'6voaaufllt"rriba fogja
feladatot' de az o alkalmazisukban]
bet.lteni ezt a
Egytittmrikdd6si meg6llapod6st r"g""t
*":d k<jtni. Remdli, lesznek
pdldrik' fogirik l6tni' hogvan, milven
iesznek.
vonatkoztatva ennyit tud
mondani.

f#J*"k'd"kjiffi"t
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Szfvesen viilaszol a feltett kdrddsekre.

,ffir::.::Priif*ry.1".tT$6

kdrdezi, mennvire terheli meg azokat
a gondoz6kat, akik varartrik

a

PosTA ANDREA int6zmdnyvezet6 elmondja,
hogy az elmrilt 6vben nem vort riasztiis.
bekapcsolva kell tartaniuk' HL
A terefont
az
lennie' A Kist6rs6 gben 127 tiuttta."gvil g3r9"r.1.ii7[i*a teleprildst, a masiknak felt6tlemil in kell
?olt az elmrilt 6vb;;. Mrir tudjrrk az id6sek,
hogy csak akkor kell
megnyomni a gombot' ha baj van'
Ez 6vben t"rrii-urttast fognak v6gezni,

k6sziil6ket.

AoAvr LASZLO nolgiirmester elmondja,
hogy:a-gyon j6l.mtikodik
-u
visszajelzdst

hogy ellen orizzek

a

a szolgSlat, melyr<il folyamatosan
kapnak' rur.ts uu*ut .reg.ou.
tor].gar&"r.
Blmi
a lakosok segits6g6re
vannak' Nem hallott m6g egy rossz
,l6t ."* rorrt] rrrr.gteszik, amit
"it;'?;;,
meg keil. Fogjrik sajn6lni, ha

3

D6vidnd Marika e]m9qr nrugdijba
6s azok is, akik az o kezealan
voltak.
Nincs gond Bodruime rvrugyi piitarrut,
j6indulatri
preciz.
{gsrglentil
Be6tiival.
]"r'-.itodik
probldma meriil fel' amibJn
a
dolog.
B6rmi olyan
az clnkormriny*, ,.!iiret:1..
yy ,r,itr.t,' iriu.."r, iillnak rendelkez6sre,
tigy ahogv <'k is rillnak a telepulds
renaekezerer" torr?ubi j6

* g"ar?;;ai

,

i
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napirend

AnAvr LASZLO polgrlrmester elmondja,
hogy a masodik napirend el6ad6ja
tudott eljdnni az til6sre, k6rhdzbi
betegsdge miatt
tetleti

nem
[*:t-o:ul1lr)d; ash6n, valami-nt a konyha
u* kdrdjsel *t
Nem fg6ri, hogy

-"-*i".
munkrijdr6l, mtikcjd6s6r<il sz6l6 ir6sos
anyagot. K6ri, akinef
mindenre azonnal tud viilaszolni,
tovribb

i

"gy"fel.
"i"r"tiZ-SiJfugeszi teni azel6terjesztdst.

xnprs FERDINAND k6pvisel6 szeretn e, ha
a vendeghizn6l ki tudnrinak arakitani a szobirk
kisebb keritessel' vagv 616
el6tt egy
*r zt, ahorparkolni is tudnrrnak az aut6k.
lenndnek hatiirolva fgy a szobrikh*,
El
t*totor6szek,l'neii rorgoioa*iJk;;;
a tenileten az aut6k.
MAJoRos PETER kdpviselti egyetdrt javaslatta
a
l. Az ott l6v6 tujdkat m6r ki kelrett viigni,
eldregedtek. Az ervilrasztrrst meg
mert
le"hetne oldani ak6;,;y-egy
sor fagyal s6v6nnyer

sovffi-i;tiffi #;t;

AnAvr LASZLO

is.

polgiirmester

is tudja oldani.

j6

citletnek tartja a felvet6st. Ha z<ildhajt6st
Ie lehet dugv 6nyozni, meg

Felvet6d<itt a Nyugdijashaznill,hogy
azrijonnan jriv6 lak6k_e1etdbe1
meg keilene emelni a beugr6t, de
ez rdszetol elvetdsre keriilt' Besz6lihaso{0.
ilter-eny,
..itoatet6kker,
aiik-szerint kevds M egymi,i6
forint' Az uj dpitdsri intdzmdnyeknei,mal
belef6r .gv
milli6
forintos
.irrr.g,
Esetleg azzal tudniik megnciv"rni
u bevdtelt, h" 61.;;<ivd tenn6k ar- ttkezest de itt soknak tartsa.
Kdrd6s' hogyan lehetne ait megval6sftani,
a Nyugd ijashazban.
h;gt
n;r,.;ennok
ktircin
a
tattlrt
es az
hiiromszori dtkezds ds a.lakb6t"ai:at-.gyuen
f"tt.ne mnzetni. Akik mrir t.nt run * 'tkezdsr, hanem a
vonatkozna' csak az ni lak6kra.
, Mokraez nem
so[an n.,n
6tkez6st,;E6t -ugutn"t oldjrik
Gyakorlatilag miir szociilis otthonkent
azt meg.
mtik<tdik
h6z, esou ,.--rtrdezik meg, hogy eszik-e
abent lak6 vagynem' Tovdbbrinem
" "y"gJii^
tudjdk u"uo*i
irig:qt,uururart,-tutiit6st, karbantartiis
dijba' Ezt mind az cjnkorm invzat iegti
sem a
;;;g;uerrumr.
l;il.ne
egy
mdg egvszer miir nem lehlt
mos6gepet
"t",Fr"it
is, mert
aa"n
gop"ilz- 6vodrtnak. El kell azon
gondolkodni' hogvan lehetne
1t"-1ar,
-tgoiiuni ezeket" pr"iii.,it at, hogf ;n.liltorron jogszab,ryba.
miir olyan jelentkez6' akit el ketl"ett
volt
utasftani
n.n,
van sz6' olyan embereket kell
szocirilis
otthonr6r
"ieii1gi'ailupoo-iri"ti-ir.r
felvenni, akik n.rn Jro*t-,iut ripokisra.
az eteikor jelenleg eldg magas.
Az 6vodiisokkal kialakitottak az ottlak6k
egy j6 kapcsoratot.

ti

k;;;k-

-tf,uuit*i
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A konyhrin - rigy' hogy

h6tv6gdn is foznek az elmrilt
dvben.l^9^.lg-9 adag eb6det rillitottak
komoly meruryis6g' Lehetne toi'u
ela, ami
i.. ar 6tel hrizias
r00 adag ferett miir nem lehetne ilyenre
megf6zni.

j;l;;;:"-it

A venddghinnem tudja felvenni a versenyt
a tctbbi teleptildsen lev6 sziildshelyekkel.
jiratva' de egy kis bevdtelt produkril.
Nincs csricsra
F.ru*lJti- *'rr, rrily nem adnak-e ki

nyugdijashazbav6rakozonak,de

nem

trdj6k,;'"^;;;r:;

"

m6g egy vend.gszobirr a
vizet elkiir.nfteni.

4

sajnos a Nyugdijashilzban a k6t
h6ts6 sz6myban nem
- lehetett felfliteni a szobiikat
Amikor ginkazdn meghibrisoJott,
lg-lg fokndl tribbre.
taatLt
rrutembert,
r.i,"t*itotta,
megemelkedett a h<imdrs6klet,
miu t6n 2 fokkal
maid egy flitdsi "gy
"r.il-dr. i"l-rrg"to iriuuuyji
szerint akazin teljesitm6nyt
epin"n.k be. A szakember
a nnrgdijas hazat, csaka r.nd."",
nJ*"r.u j6l ki6pftve, m6g hrirom"iuitiu

a

ilg"

j;,T,niff

TflJ?","ffi

i'gg;+p[gp;;-;;N;Hilo.'rgy*i,"tiynie.pitdse

MAJoRos PETER k6pvisel6 megkerdezi,
hogy hriny krine kellene m6g
bedpiteni a szivattyrikat.
AnAvr L{SzL}polgilrmester elmondja,
hogy
n6gy kcirre cisszesen, plusz akazfuthoz.

biztos, hogy dr6gribb rerszerertetni
a keringet6

#J"f,Ht1?,.rTil?,*:ilX'ji,6trff"?lti"ilifl

AuAvr LASZLO polgiirmester: egy energetikus
fel fogja
az firarnfogvasztiis leci<ikkent e'sehZL.

-6Tj a nyugdijashaz napelem sziiksdgletdt
u-i alapj.nki tudja azt
"*, uittanyrrairti,
i|iarlL"i
r.r,.io," s,l l*"r s v6 gzik a sze re
dst

K;f-;;;;';;'ilt

liHiil]i' #

ffii|;iffi mUl*it#

xnpns FERDINAND
szobrik. Ink,bb a

6

e

r

r

k6pvisel6 olvasta a retr6 szoba citletdt,
v6lem6nye szerint mrir jelenleg
is azok a

felmeriil'ig6nyeket ke,"r*

AnAu LASZLO polgrirmester elmondja,

ti";;f,;;i

amikor a

k<iz<iss6g

iffl"ril'i##:*f;ff"::i:ff:ft;y#f**i

i

hazban6s a kirillit6 6piiletben is
van
azcini<ormriny zatnak

oj*o;ko;"-t-G; hitot

MAJoRos PETER kwvisel6 l6tja a kimutatrisb6l,
hogy a nyugdijashrizban a reggeli 6s
adagok sz6ma2r4g db. K6rdezi,
vacsora
hoiy azeb.det nem

vlszik ig6nybe?
ALEXA ILONA aljegyz(5 elmondja, hogy
va.n, aki egy6ltaliin nem 6tkezik,
van, aki a reggerit vacsoriit,
vagy csak az ebedet veszi igdnybe,-a
nyug diiashaz iutoinut nagy r6sze
pedig szoci6lis dtkeztet.sben
r6szesiil.

MAJoRos PETER k6pviselo megiegyzi,
a sziimokat nezvenem nagy a napi
adagok sz6ma,Litlagban
dtvenegyn6hiiny.
AnAvr LASZLO polgiirmester: ha csak
a
adagszrim' Rendezvdnyek alkalmrival lunkanapokat veszik figyelembe, akkor 70 felettlenne az
szokt.k Ldili rend6geb6i!, Nv*i id6szakban
venddgek' Godzs6k6k is szoktak
is jdnnek
k6rni a *nJeg"it r.k. Sze!'ironlgur ulirrut

i,fi?ift $1:K;Hiil'#htr-:r,"r11t,;;/-"i
MAJoRos

kisegitve a kbnyhdt
jffi"'enneiere?ii,,a"*,bevoi,nakaszocians

PETER kdpvisel6 a konyhai felszereldse
a tigekoztat6ban eddnyek beszerz6s.iteri
u nyugai: uri

*iir*l:Ai:-i?t??fester
H*:|ttts

elmondja, hogv

a

k beszerzdsdrdl sz6r6
L i ezetoie.

pdry2zatrak6rdez 16, mivel

piivinatot berogadt6k, 6tment
az ers6 kcir6n, tribb

PETER kdpvisel<i szerint j6 lenne'
ha sikeresen alakulna apiiyinat,merr
mego rd6dnaez a

vdlemdnye szerint az idcisek napkcizij6nek
megval6sftiisa nem lenne rossz.
Utrina kelrene jrirni.

ALEXA ILONA aljegyz6: be kellene
menni el6szcir a kormrinyhivatalhoz,
akik a mrik<id.si enged6lyt
adj6k' 6s akkor *tglainag
-t"diliudn6k r"rtetrrrtrt biztosftani rigy, hogy az
pruszl.tsziimba

"

ne

5

f:ili,oltfiln:lijashdzlehetne
AoAvr L\SzL}polgiirmester

abinisa.Biztos lennenek olyan
rakosok, akik szivesen elj6nn6nek,
ha

elmondja,

hogla nyugdijash i.''vezetovolt k6t
olyan 6nkorm6nyz atnirl,
iieg ,ft--acer6val jrir, sok enged6lyeztet.s
kell hozz6,
rigv ker"mleora*i, hogy tdbb
arkarmazotti

ahol mtikcidik id6skoniak napktlzi-otthona.

i:,'.t*iJl#f.'fiiHil: E',,,!::;:,,T,xil;il'i'?'uiln,
ALEXA ILONA aljegyz| szerint

azdrt.l.p: ezt j6 megval6sftani, mert
Nyugdijashriz kiadrisai";;;;;u"n
egy kicsik6t segftene a
tudniik a rctietetetir!...*""i,
-"g
uii utto, szriks6ges. Az6rt is
kellene szemdlvesen bernenni
et -.gu.tler"i;;.igiiil.yr-k-t.d6
;;,6r6rJu,, rro* l6tn6k,
azt val6sitani' van-e rri lehetosdgtik.
,uo;ar._"
Az elso, a -.il.?a?ri engeddly u toil6ovhivatalt6l,
normatfva ig6nyl6s' A kdt hat6-srig
*utina
MAK
tortir u't"*ian'irri"
ltvr az, ahol segit6k6szek, a kincstrir viszont
ffi

,i.f

ffJrt,i:t*#;:u;,#,i.1t?ffJ*l**l"i'##'r"r*,il-r"r"i#.u^r""r"a"ie"-r"'"r,amit

MAJoRos PETER k6pvisel6 v6lemdnye
szerint onnan kell kiindurni, hogy
heryleg hol lehetne ezt
u-i
utt"il;r, m6g akkor ir, i'" pe"rt ker berefektetni.
ilii:frHttrJ;tffi,fljl,lelvisdgtik,
'o.
Ezen

fr?ftT;H?l?fjflester:
MAJoRos PETER

vannak dptileteik, de olyan kell,
ami kdzciss6gi tdrrel rendelkezik
ds

k6pviselci a felszabadult martinusz
fele lakiisra kerdezrit.

Irtlf"l jl j il?fi*#i:ifi ffi;f : #:fligffi :r ho gv akad,l vmente s dprl etben ke r gondo rko dni uk,

f:Aifm*tt#:

a Iegiobbnak a Nvugd ijashazat
tdtnd,v6lemdnye szerint

ffij3Yl3,tfl:li'Jffiti;Xt"',?ufo*en

azaz epitetbe rudnir

a Nvug dijashazatgondorja erre
a c6rra. Erdemes renne

AnAvr L{SzL}polgrirmester szerint azt
is meg kell tudni, hogy
Meglitjak' mit lehet kihozni ebb6r a doroguoi. -i-i;;;;;""

a lak6k hogyan rlllnrinak ehhez.

ue'iiit

lehetne val6sitani.

ALEXA ILONA aljegyz6 visszat6rve
az etkeztetes

inouf*uri

"r

ez tigyben, h6tha meg

6s a bdrleti

dij dsszevon6silnak k6rd6s6re, elmondja,
mivel a b6rreti
n"tit ui*oh u. etaCririi'ai,it kotelez6v6,"n,iu,6tkez6st,
p"oig u rtirtir b* orminyzatiHivatalhoz.
Az lehetne egy esetleges megoldiit, rru
nj hk;; ;r"k ,rgi'r.*enek fel, aki vrillalja
tov6bbra sem egvben izetne-azt
az .tkeztetest is, de
kcirbe kell ezt is j6rni es
yeqie
dijat az dnkormrinyzatnak

t"ri

gonoglni,

h;;v;l;;.

aberteti'dijil;;Titon. r*

tar6n megordhat6 lenne.

Auavr LASZLO

polgrirmester elmondja, hogy
a lak6k szinte rigy vannak kezelve,
otthonban lenndnek, mivel gyakorratilag
mint ha szociiilis
ugyanazta szorgriltatrist kapjrik.

rnpns

FERDINAND k6pviselti k6rdezi,
mit kaphatnrinak

Nyugdijashrizra.

a

lak6k,

mi vonatkozik

AnAvr LASzLo polgilrmester elmondja,
hogy gyakorlatilag semmit, csak
a sztilldst.
az tinkormiinyzatotterheli az
dsszes t*u*turtZrr%r"a"r*osnak
a lak6kra,

csak

a

Jelenleg viszont
takarftanak rrijuk. Ezvorta

6

bevett szok6s' drasztikusan nem
lehet rajta vditoztatni. Gyakorlatilag,
ha a lakrisban elromlik valami,
akkor szerekit kellene hivni azottlakonak
e, *"g.rinariutni a sajrit krilts6g6n.

fu;?]f,P,#f;[?#:visel6
AnAu L{SzL}polgrirmester

szerint

j6 dolog

lenne, ha sikerrilne megvar6sitani
a napkcizi eil6trist

meg kellene emelni a b6rleti
diiat, ezenszolgriltatasok miatt.

MAJoRos PETER k6pvisel6 k6rdezi,
hogy a b6rleti dij mennyire fedezi
ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja,

ezeket a dolgokat.

hogy a bdrleti dij nem fedezia plusz
szolgriltat6sokat.

lAszlo

AuAnn
polg6rmester: igazsiig szerint
azt kellene, hogy minden lak6nak
hogy tudjrik nyitni_iarni a Nyugaij"ashtu
adniinak egy kulcsot,
ajtaj6t.il;;t"_,
vezet<inek.
sz6lniink az otuak6k a

p.bt;;;;;ario,

KEPES FERDINAND k6pvisel6
szerint kdrdds az is, hogy mit foglal
magiiba a szerz<idds.

?Lxl'l Y:2::t::,T;:::H:?;rvzi,

sosem vort

KEPES FERDINAND k6pvisel6
szerint egy
dolgok foglalva.

a

fj

lven r6szreteiben reszabilv ozva

fff,,iiTrt

fpviselci

lretve

szerz6ddst kellene kdszfteni, amibe
bele lenndnek ezek

T"1l-l;U:t"j:f* kell ndzni, hogv rendeltetdsszeni haszn6ratb6 |
f.?ftHti:fl?"il1?iT;jfiil1#:ll,u,miir

adorog,

szirmazik, ha

csak az rij rak6nak adhatnak rij
szerz<id6st, pr. aki most a

szerint is hosszabb ez

a

fotvanat. csak arra vonatk ozhatrij
szerzodds,

3. napirend

AoAvr LASZLO polgiirmester elmondj?,-.hog{
megtrirtdnt

a kmb-s iroda avat6ja, melyeken
rend6rcin kivtil r6szt vett a Tokaji
a kb. tiz
Jrir6si Hivaial
Bodrogker..rr*
p"rg6rmestere ds jegyzdje,
Szegilong polg6rmestere, szegi polgrirmest.r",
arjegylo urrronyi alpolgrirmester
Erdcibdnye polgiirmestere 6s
ur es <i.
ieefia urrrony nem'ulu-i'ni
tudtak
fogadds is.
volt. Volt egy kis

;;^"j;,

"lj;;:l;;;;"iarr6srik

rcpns
egyben?

FERDINDATD kdpvisel<i k6rdezi,
hogy a kmb-s Bodrogkeresztrird ds
Bodrogkisfarud. is
elmondju:

a k6t teleprir6s kmb-se Sz6lr Jrinos.
*Slt,"i2zyopolgrirmester
Az
6v o da pily azatdnak a mai
nappal irta al6tlogy
a t6mszen6d6s6t.
Az cinkormdnvzati ingatlan uatatra*ur
hpcsotaiu;:
u
elmondja' hogy az a''a kapott r,q
3:+uugyi kcizponn6l nyertek el forintot ,r"i"tnet **.
-ili6
lkcitteni,
illerve megviisrirolni az ingatlant.
Talirin f6le ingatlan nem jott tissze,
A
*,i,
."g
is v6siirolta egy tokaji lakos. a'tan..i",
alatti ingatlant sikenilt ket milli6
terep 5/a. sz6m
i"o-tint u lealkudni, viszont a
tulajdoni lapon nem szerepel a lakris.

7

valamint nagyon.g-9k jelziiog
van bejegy ezve. APetofi tti
23 szirm alatti lak6hSzkeriilt m6g sz6ba,
melyet l'6-l'7 milli66rt meg'ieheint
u"*i, de azon is van jelz6loF,og bejegyezve.
-i{6',
A tulajdonos szerint
iip;n
nugy teri'ei is tarrozik a

Itri,1:::[fff,H]fr:.T'il'ifi1],;'ilT::^*'uiuuiaoni
xnpns FERDINAND

k6pvisel6 rigy hallotta, hogy
azt azingatlant mrir eladt6k.

AoAvr LASZL}

polgiirmester elmondja, hogy
a teniletek
^p*tin. elci vannak k6szitve vet6sre, a vastttar
szembenit kiv6ve' oda majd
ttitoi fog;uk
u
riton pedig zcildsdgfer.ket termes
Krumplit most nem iiltetnel' A k6;
zteni.
nagy teniletet kukoricaua u"it
to", u*ih., vesznek csiiviizott
magot. A f6lias6trakat is el6k.szftettdk,
a-harm;i-k,u t.iirat.*i a folirit.

r;id

MAJoRos

PETER kdpvisel6 megiegyzi,
hogy itt
kor5bban vetett jobban megenisoJifl:"uu
sp6rolni.

u*

;;Ai;";nt

1vet6s ideje. A kukoricrindr is fgy van, hogy a
a k6s<,bb
A vet6magon nem szabad

iiiffi.

AoAvr LASzLo polgiirmester elmondja-,
hogy a komp ritmenetileg nem kozlekedik,
komposuk betegs6gem[tt rtatomivel a
ieiig ,ruuudr-6-jo; most pedig t6pp6izenvan.
Erresitettdk enol az
f#,'f[Xil,'":l',t#ffi::"1"',:r-gv-riprilisb*",,ti'.i"r u fuo-]r.tililil;. Nincsenek .ir.J,u., ,n"n

f,#Jffilr'il;:ffi;i"#,1fr*:fJ#Jffii:',:r:
xnpBs FERDINAND
kds.

kdpvisel<i megieg

sokan re rogi,k tudni a mrijus ersejei

yzi,hogy aftzsi*kaszanem nyir megfelel<ien,
rehet 6letren a

Ana'vr L{SzL}polgiirmester is dszrevette,
hogy

A

ffi:,:.gven

nem trikdletesen v6g. Meg fogj6k
nezni.

kcizmtiveltiddsi piiyinatta
aminek
rirajrinlatot egy milli6 forintra. ,+z
-benyrijtrlsrir6l az ermrilt testtileti iildsen ddntdttek k.rtek
iioirt^t,rriiirogep asztar,iioiui'u.iror, polc, polcrendszer
iaiatbu
fog szerepelni.

-

-

A Beltigyminiszteri. ut as p6ly6zat benyrijtrisriho
z - melyrill szintdn sz6 volt az
el'zotildsen - hatitrozatot
kell hozniuk' l5 milli6 rorinira
aztbe,plir$i'"t -"s,93errivei iu iro%-os
A Hunyadi rit' Trincsics telep, "v,ljt";4i
tiimogatonsiiggar.
rifian rit es ktiz,
petofi.kctzre'.'Jgion
az 6raj6nrat. melyet a
k6pvisel6k frasban megkaptak lz
";i;ir;
aJinlatot ugyanaz
kdszitette, akik a pet<ifi utat

6pftett6k.

'

"
Ismerteti a hatlrozati javaslatot,
mely az al6bbi:

Bodrogkisfalud

kazs dg

onkormdnyzata Kdpvis e r 6 - te s ttire
tdne k

2018. 0V.23 ) hntirn,nti in,,nnt^t^

Onkormdnyzar,fr,oilorrilO

,a _ pdlydzat benytijtdsa

Bodrogkisfatud kdzs-dg onkormdnyzatdnyk
Kdpvisel|-testillete a Magtarorszdg
koltsdgvetdsdrdl sz6l6 2017' 6vi
201g. dvi k,zponti
s. meilektetltz
c1 pontiat szerint a helyi
dnkarmtinyzatokdrt
felel1s miniszter Js az dllamhdztartdsirt ^1o1r1
feletds itnirrirr-k,z*s pdlydzati kifrdsdra
az onkormdnyzati
'feladateltdtdst szolgdl| feilesziiei-'ii*ogaardra pdrydzatot
nytijt be a pdrydzati
alcdlok koztil az

i-ii*anv

c) alcdlra : Belterr.ileti utak, jdrddk,
hidakfeliljltdsa

,i,ila,

8

Afejlesztdsi cdl megnevezdse, cfme, hrsz: Bodrogkisfalud, Hunyadi rit 475
hrsz
Bodrogkisfalud, Ndvtelen utca 462 hrsz
Bodrogkisfalud, Tdncsics telep 854 hrsz
Bodrogkisfolud, Kilidn ilt 464 hrsz
Bodrogkisfalud, Petdfi kaz 426 hrsz
A fejlesztds brutt6 6sszege: 18.682.575 Ft. A pdlydzaton elnyerni kivdnt
tdmogatds 6sszege: I4.01
Ft, a saidtforrds \sszege 4.670.644 Ft, melyet a kdpvisel6-tisttilet a kaltsdgve\drdb*
bizt"ositja.

I.g3I

Utasftja a kdpviself-testillet a polgdrmestert a pdlydzat benytijtdsdra

Felel6s:

polgdrmester
2018. mdjus 2. ds folyamatos

Hatdridf:

A

K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslatot
6s az

alibbi

hathrozatothozztz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrln yzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 12018.

(lY .23.1 hat6r ozata

Onkormrinyzati feladatellftrist szolgil6 fejleszt6sek timogatr{s a piilyirzat benyfjt6sa
Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormrinyzatdnak K6pvisel6-testiilete a Magyarorszirg 2018.
6vi kcizponti
ktilts6gvet6sdrol sz6l6 2017.6vi C. tdrv6ny 3. mell6kletlI.2. pont a),1) 6s c) pontjai
szerint a helyi
<inkormtinyzatokert felel6s miniszter 6s az dllamhitztartisdrt feGtOs miniszter kciios palyazati
kiir6sara
az Onkorminyzati feladatelkit6st szolgrll6 fejleszt6sek tiimogat6sara pillydzatot nyrijt be a palyinati
alc6lok koz:iJ,l az

c) alc6lra : Belteriileti utak, jard6k, hidak fehijit6sa

A fejleszt6si cdl megnevez6se, cime, hrsz: Bodrogkisfalud, Hunyadi
Bodrogkisfalud,
Bodrogkisfalud,
Bodrogkisfalud,
Bodrogkisfalud,

tfi

475l.rsz
N6vtelen utca 462 brsz
Trlncsics telep 854 hrsz
Kilirin ttt 464 brsz
Pet6fi k6z 426lrsz

A fejleszt6s brutt6

iisszege: 18.682.575 Ft. A pillyhzaton elnyerni kivdnt t6mogat6s iisszege:
14'011.931 Ft, a sajrit forris iisszege 4.670.644 Fi, melyet a k6pviseld-testiilet
a ktiltsOgvet6s6ben
biztositja.
Utasitj a a k6pvi sel6-testi.ilet a pol giirme stert a

Felel6s:

Hatfrid6:

pily 6zat benyrij tasara

polg6rmester
2018. mrijus 2. 6s folyamatos

9

AoAu LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy a hiirom minisztdriu m alflirtaa
kompok, r6vek risz6
ldtesitmdnyekpalyinat6t, ami m6g nincs akiieben, de ahhoz, hogy
azt idriben be tudj6k nyrijtani,
ddntenitik kell a bead6sr6l, amennyiben egyetdrtenek vele a k6pvisel6li.

Ismerteti, hogy milyen munk6latokra, fehijit6sra adniik azt be, igy tij
cs6nakmotor beszerz6s6re a
ment6cs6nakra, a komp viz fbldtti fest6s6re,
fedelzeti deizkizat fest6s6re, horgonycsitrlo
karbantartrisilra, horgony biztosititsira, fokotdl eltilmaszt6 gcirg6k javitfusira,
komp vonszol6k6t6l
cserdj6re, kikdt6kamp6k cser6j6re, korliitok kctz6 hril6bet6tektpil6s6re,
felszerel6si tirgyakp6tl6s6ra,
g'phdz javitisdra, parti r6vsoromp6k javitftsfua, krit6lemel6 o.ilop javit1sfna,
er6sit6s6re, k<jt6lemeli
oszlop javitisira' er6sftdsdre, als6k<it6l csdrl<ik karbantart6sara, kit<<it6bakok
megerosft6r6r.:^'i;;
cisszesen nett6 7.780 ezer forintra adn6k be, melyb6l risz6mrire
6.390 ezer forintra, parti l6tesitm6nyekre
I'390 ezer forintra, 20oh-os <inerovel. Az elmrilt 6vben 5,6 milli6 forintot nyertek
el. K6ri apiiyinat
benyrijt6s6val kapcsolatban a k6pviselok hozzitszolitsitt.

a

KEPES FERDINAND k6pviseki a jelenlegi kompfehijit6sra kerd,ez

16.

lAszlo polgiirmester elmondja, hogy most indul a fehijitasa, jelenleg a kem6ny fithozzil< a
padl6zatkijavitrisahot, d" megval6sut a
fest6se, t6blaknak a cser6je, k<it6lcsere, motor javit6sa
V6saroltak k6t kuplung szetkezetet. A "irfet"iti
cs6nakot elvittdk fehijftani. Most"parti l6tesitmdny nem volt
ebben apfilyitzatban.
AuAvt

BALOGH SANDOR alpolgiirmester szerint fel kell rijitania ezutin is a kompot, adjrik
be az
pillyfnatot. Lritni lehet, hogy volt bevdtel az elozi| 6vekben.

ij

AoAvt LASZLO

polgiirmester elmondja, most j6n egy milliard forintos beruh6z6s a Bodrog-k<izbe.
Flterjedt, hogy m6r megvett6k a kompot ds, hogy iit lesihelyezve. Kivilncsi lesz hogyan
fog ririkrioni,
ha majd hozztrk a lak6haj6kat 6s tiz perces vizij6rtass6gi oktat6st tartanak. e kompJ6ly1zitban
a 300
milli6 forintot felemelt6k 360 milli6ra. A cs6nakmotorokat nem tettdk bele a tavalyi pily;zatba, most
megteszik.
T<ibb hozzitsz6lfls nem l6v6n szavazdsra teszi
javaslatot:

fel a kompp6lyinattal kapcsolatos al6bbi hatirozati

B o dr o gkisfalud kozs d g

Onkormdnyzata Kdpvis eki-te s tt)le t dnek
/2 0 I 8. (IV. 2 3..) hatdrozati j avaslata
a 2018. dvi komppdlydzatr6l

Bodrogkisfalud lfizsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testiilete tigt hatdroz, hogt az ynkormdnyzat
dltal
ilzemeltetett komp biztonsdgos mfikodtetdsdnek biztos[tdsa miattlOtA. dvben ptitydzatot
nyilit ie a komp
feliljitdsdra.

Hatdridf: folyamatos
Felel6s: polgdrmester

A

K6pvisel6-testiilet jelent6v6 5 tagia kiiziil, a szavaz{son 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 4 igen
szavazattal, I ellenszavazat, tart6zkod6s n6rkiil elfogadja a hatirozati javaslatot
6s az atibbi

hatirozatothozza:
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Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
18 12018. (lY .23.\ hatir ozata
a 2018. 6vi komppillyinatrfil

Bodrogkisfalud kcizs6g Onkorm6nyzatfnakK6pvisel6-testiilete rigy hataro z,hogy az 6nkorm inyzat 6ltal
tizemeltetett komp biztons6gos mtik<idtet6s6nek biztositiisa miatt 2018.6vben plyiaatot nyfjt be a
komp fehijit6s6ra.

Hatirid6: folyamatos
Felel6s: polg6rmester

MAJOROS PETER kdpviselS elmondja, egy 6vet hagytak ki a ptiyitzatb6l, mely viszonylag magas
<inr6sszel mtikddik. Nem l6tja, hogyan 6s hol hasznosul ez aperu. Nem n6z ki rigy a komp,-miit amire
6vente 5-7 milli6kat ktiltenek, nincs olyan mriszaki rlllapotban, a kdrny6k6r6l, a-parti l6tesftm6nyekr6l
nem is besz6lve. A komp k<irnydkdnek nem igy kellene kindznie.
KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint a felfjit6s ut6n jobban odafigyelve kell 6tvenni az elv1gzett
dolgokat, munk6t, hogy azok megfelel6en el lettek- e vegezve.

ADAU LASZLO

polgSrmester elmondja, hogy fontoss6gi sorrendben kertilnek fel a listara a
pillyfnatbSl megval6sitarrd6 dolgok. Kdzel sem biztos, hogy a 7,7 milli6 forintot meg fogjrlk kapni.
Mindig az a probl1ma, hogy nem kapj6k meg teljes ktinien a feladatokra a penzt, igy mindig elmarad
valami, ami pedig mriszakilag megalapozott lenne.

4. napirend
Bejelent6sek, javaslatok, aktuatitrisok

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a lakoss6gi ivoviz pillydzathoz sztiks6g van a testiilet

hatittozattna, melyben a szolgiitat6 altal kidolgozott, a t6mogatisi pillyinatban krizdlt fajlagos k<ilts6gr6fordit6si adatokat elfogadja ds tudomdsul veszi a tdmogatiisi piiydzat benyrijt6s6t. Ismerteti az e11ol
sz6l6 hatarozati javaslatot, mely azalttbbi
B o dr o gkisfalud kAzs d g O

nkormanyzat a Kdpvisel6 - te s ttil e tdne k

/20 I 8. (IV. 2 3.) hatdrozati.iavaslata
Lako

ss

dgi

v Iz

- d s c s at ornas zo I gdl t at ds t dmo gat ds i p dlydzat

b e nyilj t d s

a

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzati Kdpviselcilesti)let a Szolgdltatd dltat kidolgozott, a tdmogatdsi
pdlydzatban kozalt fajlagos kahsdg-rdforditdsi adatokat elfogadja, ds tudomdsul veszi a tdmogatdsi
pdlydzat benyiljtdsdt.

1.7

i",[ffi:;i'f ,ififl::,n!".'on" a potgdrmestert a tdmogatdsi pdtydzat benyilitdsdvat

kapcsotatos

Hatdridf: azonnal
Felel6s: polgdrmester

ADAU L ASZLO

pol g6rme ster kdri a ho zz6sz6l

6s

okat.

Hozzdszolits nem r6v6n a polgrirmester
szavaz,sra teszi
tdmo gatiis i p aly azat benyrij t6s rir? l
sz6 l 6 hatar

fel

ozii iiv. r"a,.

a lakoss6gi

viz- 6s csatornaszolgriltat6s

A

K6pvisel6-testiiret jerenr6v6 5 tagia kiiziil,
a szavaz{son
-Jroguo;u 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattar, erenszavazat 6s tart6zkld6s
neikur
u hatfirozati javaslatot 6s az
hatirozatothozzaz
aUf,Ui

Lakoss

ri

gi viz- 6s cs ato rnaszorgdrtatfs

tri mo gatris

i p 6ry 6zat benyfj

t6s a

sfalud k6zs6g Onkormrinyzati K6pvisel6 -testiilet
a Szolg6ltat6 6ltal kidolgozott, a tiimogatiisi
pilyazatban k<iz<ilt fajlagos krilts6g-rrifordft6si
aautor.ui- elfogadja, 6s tudomrisul veszi
a t6mogatiisi
p
B odro gki

6,ly

6zat b enyrij trisrit.

fi,rl1tttti"J!illtllr.ftoutt

a

polgiirmestert

a

t6mogatiisi piivazat benffitasaval kapcsolatos

Hatriridd: azonnal

Felel6s: polgilrmester

ALEXA ILONA aljegyzt| elmondja, hogy kikril
javaslata' dszrevdtele, kdrddse' az

dte az szMSZ letisztdnott v6ltozat6t.K6ri,
akinek van
t7.Eve fel.
tr*.qt
javareszt
maradt,
kifejezdsbeli,
tflszabrilyozdsbeli probl6mak miatt kertili
:6sze
sor annak -oooiitar,ira, illetve annak
rijraalkotrisara.

A

MAJoRos PETER kdpvisel6 szennt..az szMSZ
rijraalkotdsakor el6gg 6 fitraglekazt, sok
mindent
m6dositottak benne'.. Szerinte megfelel6en.mrik-oaik,-ul.t.rrt"
gi
vlltoi;ias
erdemben
nem
m6dosit
tajta' azdrt van 16 sziiks6g, hogy a 6rvdnynek
megfelel6 legyen, l6nyegi viiltozirsnincs benne.

AlAvt LASZL}

polgrirmester javasoljal.h?qy a krizmeghallgatiisra
egy alkalommal keniljcin sor
91ak
j*t"sit vegvdk kr az szMsZ-uor. Az ut6bbi
kElmeghargatiison sem vort

[%f;'lll;i}.:fr!|iilk."

t2

MAJoRos PETER k6pvisel<1 v6lem6we az,hogy
aki 6rdekl6dik, nyomon kriveti az 6nkorm
munkiijiit, annak sztiks.ge van a jriniusi
inyzat
ttirmeituirlutdrt.
AnAvr LASZLO

polgdrmester szerint pedig ink6bb
a decemberit is tegy6k iit szeptemberre,
u#t".""-t.ffiirogu, togy k;;.rerrlelennek meg. mert a t6li

id<iszakban m6r sdt6t van' 6s azid6jSr6sir

xnpns FERDINAND

k6pvisel6 szerint is val6ban nincs drdekl6d6s
a kozmeghallgatrrs irirnt, de
miis irilnt sincs' drdektelenlk az emberek.
semmi
Melletto;;;gy egy alkalomrnui l"gy.n k<izmeghallgatris
hogv az szeptemberb.,, i.g;;n. A
;;i;6""ester rr akkor is tud
ii*T#"il.egvet6rt,

;:],fi:n

AuAna LilSzL}polgiirmester szerint
ryr awlsztus v6g6n, amikor kezdridik az iskola, 6voda testiileti
iil6s utrin megtarthatnrlk a kdzmeghallgat6st.
G 6.uko, Graoan"tne a tesitii"ii tire, lg 6rakor pedig
kdzmeghallgat6s.
a
Megszavaztatia ez ut6bbi

-

azaz, hory a-liizmeghallgatr{s id6pontja
6vente eryszer augusztus
- lavasrilet, mery

l:;:H:,:ll,.llH,lH:#;1ril,*','r'H;i6" fi';;;ior

"ita-e"v"il;p""

Eztkcivetcien AuAtvt I'.,A}?LO polgtlrmester
szavazasra teszi fel az SZMSZ-r6I
sz6l6 rendelet_
tewezetet, melyet a k6pvisel6k irdsban a
meghiv6val egyiitt megkaptak.

A

K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil,
a szavazdsg.n
szavazattal' ellenszavazat 6s tartdzkodis
n6kiil elfogadja
rendeletet alkotja:

5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
a rend"t"i-t"*."etet 6s az arabbi

Bodrogkisfalud kiizs6g 6nkorm6n yzataK6pviser6-testiilet6nek
7 12018 (IV.25.) iinkormdnyzati
rendelete
a k6pvisel6testtilet szervezeti cs miit<tiacsi
szabetyz atdrilr
Bodrogkisfalud K<izs6g onkormanyzat[nak
Kdpviselo-testiilete-

az Alaptrirv6ny6n 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatiirozott eredeti jogalkot6i
hataskrtreb en, azalaptcirv6ny :2. .it
(l) bekezdds d.)
pontjrlban meghatilrozott feladatk<ir6ben
eljtirva a kcivetkezrjket
rendeli el:

t

Altak{nos rendelkez6sek

1'

$ (l) Az <inkormiinyzat hivatalos megnevez6se: Bodrogkisfalud K6zs6g
6nkormrlny zata (a
tov6bbiakban: onkormanyzity. Szdkhelye:
:qr7B"a."gkisfalud, [ossuth rrt o].
(2) Az onkorm:inyzat k€pvisel6testiilet6nek
megnevezdse: Bodrogkisfalud K<izs6g
Onkorm inyzata
K6pvisel6testiilete (a tovSbbiakban: K6pvisel<itesttiiet).
ir?rur.ry. :3g17 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.
(3) A K6pvisel6testiilet hivatalinak megnevez6se:
Bodrogkisfaludi Kcizcjs Onkormrin
tov6bbiakban: Hivatal). Sz6khelye: 3 9 l 7 -BodrogkisfaluJ,
rorrutt, ft 65.

yzati Hivatar

(4) Az dnkormrlnyzat illet6kess6gi teriilete:
Bodrogkisfalud k<izsdg kdzigazgat6si teriilete.

(a
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(5) A Hivatal - mint a Kdpvisel6testiilet
szerve - bels6 szervezeti tagozodis6t,
munkarendj6t, valam intaz
iigyfelfogadris rendj.t e rendelet r.
mell6klet runut^uuu.

"

(6) Az onkormrinyzatalaptev6kenysdg6t
6s kormiinyzati funkci6j6t e rendelet
2. mell6k letetartalmazza.
(7) Az onkormrlnyzat feladatait e
rendelet 3. mell6k lete tartarmazza

2. $. ( I ) Az Onkorm fnyzat jerk6pei: a
teleptil6s cfmere, zitszraja6s pecsdtje.
a),Akcizs6gcimere:

4116' haromszcigletri' kdk szinti katonai pajzs,
amelynek alapjft zcjld szinii, ezust
.
hullimp6lvrival diszitett halom foglu.ljl
;!,1-iGn
theraliik"il"gii;uur6l arany latin kereszt,
balr6l hriromfiirtti' k6tlevelti arany sz<ilot6ke
dll. A pajzstart6

pajzs alatt egy szarag lebeg BODRbGKISFALU'
-b) Zdszl6:

felirattal.

minolei oldaron z6ld tcilgyfaig. A

Feh6r sziniizitszl6, benne a krizsdg cfmere.

(2) Az Onkormanyzat kdrb6lyegz6je k<iz6pen
tartalmazza
"Bodrogkisfalud k6zs6g Onkor-In
izataJ, felirat

(3)

e

z69

Magyarors

cimeret, kcjrdtte korivben

Hivatal ktirb6lyegzoje tartalm
u k<ir k<izepdl Magyarorsz6g cfmer6t, krir.tte kcirivben
,,Bodrogkisfaludi Kciz<is onkorm6nyzati Hivatul B;-r;;riisfalud,,,felirat

3' $ (l) A

y::

lakoss6g helyben szokasos m6don

tdrtdn6 tdjekoztatitsa a krizs6 ghinahirdet<it6bl
itjitn, a
ktizs6gbenrendszeresitetthirdet6triblrikon6sa@honlaponkeresztiilval6sul
meg.

(2) A honlap tartalmazza az informitci6s <inrendelkez6si
jogr6l es az informrici6szabadsiigr6l
sz6l6
20rl.6vi GXII. tdrvdny l . mell6kletdben meghatiirozott
adatokat.

4' $ (l) Az Onkorminyzat iltar arapiton elismerdsek:
a) Bodrogkisfalud K6zs6g Diszpolgilra.
b) Bodrogkisfalud Krizs6g6rt Emldklrem
c) Bodrogkisfalud Kcizsdgdrr Diszoklevdl

(2) Az Onkormrinyzat iLltal alapitott dijak
ds elismer6sek adominyozlisiival kapcsolatos
szabiilyokat a k6pvi selotesttilet rendeletben
szabilryozzi.
A k6pvisel6-testiilet szew ezet 6s miikiid6se

5' $ (l) A

tagjainak szdma:

(2) A

K6pvisel6-testtilet

5 fb. A

nevjegyzeket

4

kdpvisel6testrileti tagb6l

az r. higgeldk tartalmazza.

K6pvi sel6-testtilet bizottsrlganak elnevez6se

,::ffitffifl1$*r511[?r"nr3f"*

[t

polg6rmesterbcil all,

:

invzata

Sz6khelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth

6s a

K6pvisel6testrilet6nek ugyrendi Bizottsaga (a

65.

(3) Az cinkormanyzati feladatok ellitrisrlt
a kdpvisel6testiilet 6s szervei:
a) a polgiirmester,
b) az Ugyrendi Bizotrsiig,

T4

c) a jegyzo,
d) a krizcis cinkormany zati hiv atal
e) t6rsulisai ritjrin biztositja.

6' S Az ittruhzott
bet<iltetlen.

hat6skort vissza kell vonni, ha az a tisztsdg, amelyre

a hat6sk6rt ifiruheztirk,

A K6pvisel6testiilet iil6sei
7.

(l) A Kdpviselotestiilet alakul6 tildst,

rendes iil6st 6s rendkivi.ili tildst tarthat.

(2) A kepviselotesttilet a munk6jrit munkaterv alapjan vegzi,dvente
l1 rendes iil6st tart.

(3) A

a

iil6seit december h6nap kiv6tel6vel a t6rgyh6nap utols6
munkanapnak minosiilo h6tf6jdn, december h6napban annak mastait h6tfoj6n,
17 6rai, amennyiben a
napirend meghivott eload6ja nem k6pvisel6testtileti tag vagy a hivatal
koztisztviseldje illet6leg a
kdpvisel6testtileti iil6st kcizmeghallgat6s kdveti, 15 6ral teliettet tartja.
A kepuiseloiestiilet jrilius
h6napban iil6ssziinetet tart.
kdpvisel6testillet

rendes

(4) A (3) bekezd6sben foglalt testtileti iil6seken kivi.ili tilds rendkfvtili
i.ildsnek min6siil.

(5 )A Kdpvisel6-testtilet til6sdnek helye a sz6khelye, a K6pvisel6-testiilet esetenk6nt
d6nt arr6l, hogy
iilds6t a sz6khely6t6l elt6ro helyen tartja meg, melyr6l a lakossdgot honlapjrin
6s

hirdetm6ny ritjan

ertesiti.

(6) A lakoss6got a k6pviselotesti.ilet til6s6r6l a polg6rmester az iil6s id6pond6t
megel6zoen legal6bb 5
nappal, rendkivtili til6s, valamint a hatiirozatkdptelens6g miatt elmaradt i.ites
tiUori <isszehiv6i eset6n
legaldbb I nappal vagy amennyiben a kdpviselotesttilet 6sszehiv6sa elektronikus
riton (e.mail) vagy
telefonon t6rtdnik legal6bb 8 6r6val titjekoztatja.
(7) A lakossag t6jdkoztatilsa a meghfv6nak az <inkorminyzatnaka teleptil6sen
elhelyezett hirdet6t ihl1ira
tortdno kiftiggeszt6ssel 6s az <inkorminyzathonlapj6n t<irtdn6 megjelent6ssel tcirt6nik.

q. $ A

k6pviselo-testiilet a teleptil6s egdsz6t drint6 telepul6spolitikai k6rd6sekkel kapcsolatban
falugytilds cisszehiv6s6r6l d<inthet. Osszeh ivtrsdra levezet6s6ie a kcizmeghallgat6s
6sszeh?v6s6ra 6s
levezet6sdre vonatkoz6 szabrilyokat kell alkalmazni vagy nem kell szab6lyoini.
Alaku16 iil6s

9' $ (1) Az alakul6 iil6s cisszehivrisanak rendj6re a Magyarorsz6g helyi dnkormanyzatair6l
szolo
20ll.6vi CLXXXIX tcirv6ny (a tovebbiakban: Mdtv.) 43. g-6un foglaltak-az iranyad6ak.
(2) Az alakul6 til6s megnyit6sa ut6n a v6laszt6si bizottsdg elndke besziimol
a v6laszt6sok eredm6ny6r6l.
(3) A k6pviselotesttilet 6s a polgrirmester az alakulo til6sen esktit tesz.
(a) A kdpviselo-testtilet alakul6 iilds6n

a

jogszabdlyban meghatirozottk6rd6sekben dcint.
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(5) A kdpvisel6testtilet a polg6rmester
e.l6terjesztdse alapjrin legk6s<ibb
a soron k.vetkez<j ril6s6n _
bizotts6goklhokeit, ffiuit.

megviilasztj a az arporgiirmestert, a

A k6pviseld-testiilet rendes 6s rendkiviili iil6s6nek
iisszehivdsa, vezet6se
10' $ (1) A kdpvisel6-testiilet til6s6t a polgrirmester,
akad6lyoztatisaeset6n az alpolgrirmester
vezeti, a
polgiirmesteri 6s az alpolginmesteri tisztsdg
egyidejri beiitietlens6ge, tart6s*akadfiyoztatrisuk
eset.n a
korban legid6sebb k6pvisJ6 hfvja dssze
6s vezeti.

(2) Tart6s
t6voll6t.

akadirlyoztat6snak min6siil

a

szabadsilg kiv6tel6v

el a 2 h6nap id6tartamot meghalad6

(3) Rendkivtili iil6s 6sszehiv6s6ra ir6nyul6
k-ezdem6nyezdst a polgarmesterhez kell
ir6sban benyrijtani.
Az inditvanyhoz csatolni kelr az til6s napirendj6r.
uorruttor6 javaslatot.

(4) Az iil6st az inditvriny
<isszehfvni.

be6rkezds6t kdvet<i 15 napon

behili id6pontra a polgiirmester k<iteles

(5) A polgrirmester rendkfviili iil6st hivhat
6ssze a (3) bekezd6sdben foglalt eseten
kivtil:
a) piiy azattal kapcsolato s k6pvi sel<i -testiileti
dcint6shez,
b) hat6rid6s feladat v6grehajt6siira,

c) rendkivtili

dlethelyzetben,

kdsedelemj elentos krirral jitma,

(6)

testi.ilet

hat6sk6r6b

Rendkivtili k6pvisel6testtileti iil6sre

szabiiy ozott meghivottakat.

ll'

a

meg

e

tartozo olyan iigyben, melyben

kell hivni

a

I

l.$.(4)

a

bekezdds6ben

A testtileti iildst papir alapri meghfv6val kell osszehivni,
amit legk6s6bb az til6st mege liSzi. 5.
napon kell kikiildeni a (4) bekezd6sben s-ab6lyozott
meghivottak r6szei. A hat6rid6t napokban kell
6rteni'
$ (1)
a

hatarid6 szitmitd6nirl kezd<i napnak a t<titaes

az 5. napnak.

"aPJ6t

kell tekinteni 6s az til6s id6ponda tekintend6

(2) Rendkivtili testrileti til6s elektronik-us riton vagy telefonon
is <isszehivhat6 fgy, hogy
id6pon$a 6s napirendje az til6st megel6zi5
8
oftxal to-rauu* megismerhet<i legyen a k.pvise*ik
iital' A rendkiviili testi'ileti til6s napirena3er. a meghiv6ban
szerepl6 nipirendeken tril tov6bbi napirend

nem veheto.

(3)

A meghiv6 tartalmazza

6s azok el<iterjesztoit.

az til6s
napjdt, kezd6si
id<ipontj6t, javasolt napirendi pontokat
.heJy6t,
A meghiv6t a polg6rmest"r'i;;'u[.

(4) A k6pvisel6-testiileti til6sre meg kell
hivni:
a) a telepiilds k6pvisel6it,
b) a teleptilds jegyzoj6t
c) a hivatal napirendi pontniil illet6kes kciztisztviseloj6t,
d) a napirend el6ad6j6t
e) akiket a polgiirmester vagy a k6pvisel6k javasolnak
, vagy akik jelenldte a napirend alapos, szakszeni
megt6rgyal ilsithoz indokolt.

l) tanricskozr{si

joggal a helyi civil szervezetek k6pviselet6ben
a Bodrogkisfalud6rt Egyesi.ilet elncjk6t.

L6

12' $(1) Az til6st a polgrirmester illet<ileg
akaddlyozatisaeset6n
bekezd6s.ben meghatiirozott szern.ly nyitj
im.g er rr"r"ti.

az

alpolgirmester vagy

a 10.g.(l)

(2)Az iil6st vezet6 ell6tja a k6vetkez6 feladatokat:
a) megnyida az iil6st,
b) a kdpvisel6testtilet hatitozatkep:::6qdj megdllapftja, szitmba
veszi az igazortan t6vollev6
kdpviselrik et, a hatirozatk6pess6 get azrildsldotanuiru
uiutt vizsgtilja.
c) i avaslato t tesz az til6s napirendj 6re, 6s
annak el fo gad6s6ra,
d) trirgyal6sra bocs6tja a napirendi pontokat,
e) vezeti a vitdt: ahozzdsz6l6sokra, k6rd6sekre,
kieg6szitdsekre mega dia a sz6t,risszefoglalj
a a vitii, az
inditvrinyokat szavazdsra bocsiitja
,'ahatSrozati iuuuJruiot at szavazhsra bocsiitja, meg6llapi
tjaa szavaz.s
szdmszeni eredm6ny6t, ismerteti a napirend
t*gvau* -"grr"r"* ao.i;;""*t
f) sziinetet rendelhet el,

g) a

Kdpvisel6testiileti

intdzkeddst,

til6s rendj6t fenntartja,

rendzavarks esetdn megteszi

a

sztiks.ges

h)bezafaaz til6st.

(l) A hatirozatk6ptelen iil6st a polgiirmesternek 15 napon
beliil, viitozatlan napirenddel kell
cisszehivnia' A napirendi javasl athoz.-teititt
etotef eszteseklt nem kell ism6telten megkiildeni
a
kdpviselok szitmfra' A meghiv6 kikrilddsdre
a r r. g (ii bekezdds szabalyii erv6nyesek. Amennyiben
a
hatdtozatkeptelensdg
13'

$

miattilmaradt iil6sen hatririd6id zkdtotttigyrol, vagy
olyan kdrd6snil kellett volna
elmarad6sa helyrehozhatatlan kan ai vagy vJszeliyel jttma,
az til6s fjb6li
cisszehiv6s6raa 1l' $ (2) bekezddsdben rogtattat
utiiinyiatak azzal,hogy azel6terjeszt6seket nem kell
ism6telten megkiildeni a k6pvisel6k szimira.
ddnteni' hogy

a dtint6s

(2) rgazoltnak kell
a
.tekinteni k6pvisel6 trivoll6t6t, ha betegs6g, vagy el6re nem llthat6 rendkiviili
ok miatt t6vol marad,
6s tiivoll6t6t a polgrrrm"rt.-rr.l.1llentette.
(3) A t6volmarad6 k6pvisel6k nev6t

a

jegyzokd nyv tartalmazza.

14. $ (l) A kdpviselcitesttileti iil6s napirendjdnek
t6rgyal6si sorrendje:
a') A polgrirmester teljes ktini, r6szletes trij6koztat6jlazelmflt kdpvisel6testtileti iil6s 6ta t<irt6nt
esem6nyekrril,
b.) a rendelet kiad6s6t igdnylci napirendi pontok,
c.) a hat6rozat meghozatalilt ig6nyl6 napirendi
pontok,
d') hatarozathozatalt nem igdnyl6 napirendi pontok (egyebek)
e.) zart iil6s napirendi pontjai

(2) A Kdpvisel6-testiilet az (l) bekezd6sben
meghatiir ozott tingyaliisi sorrendtcil k6pvisel6i javaslatra
eltdrhet. Az iigyrendi javaslattal kapcsolatos
dcintd'st hatlrozatbakell
foglalni.

(3) Az egyes napirendi pontok trirgyal6si
sorrendje:
a) az eloterje szto 6ltal el 6terj e szte tt hat6r ozati j
avas I at i smertetd s e,
b) az el6terj eszto itltal tett kiegdszftds,
c) az el6terjeszt6ssel kapcsolatban rilllst foglal6
bizottsrig ismerteti v6lem6ny6t,
d) az ekiterjesztdssel kapcsolatos k6rd6sek.
e) vita az el6terjeszt6ssel kapcsolatban,
f) m6dosit6 javaslatok megtdtele,
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g) drintds a m6dosit6 javaslatokr6l,
h) ddntds az el6terjesztdsben szerepl6 d6nt6si javaslatr6l.

15' $ Az [l6svezet6' vagy brirmely kdpvisel6 javasolh
atja anapirendi pont trirgyal6srinak elnapol6siit.
Ha
az elnapol6ssal a napirendi poni elote4eszto.le
.gt.6;
a
lepvisei<i-testtil'et vita n6lktil hat6roz,
6s
megjeldli a napirendi por,t trirgyales6nak rij
id6;d;;
16' $ (l) Ahozzfusz6lis ahozzisz6r6sra jelentkez6s
sorrendj6ben t<irt6nik.
(2) A polgrirmester a hozz6szol6t6l
megvonj a a sz6t:
a) ha a hozzitsz6lfus nem az adottnapirendhez
kapcsol6dik.
b) ha a hozzitszolils sdrtri kifejezdseket, vridaskoj6st,rkgalmaz6sttartalmaz.

(3) Ha a Kdpvisel6testtilet a hozzisz6lis!92
a hozziiarut6s6t megadta, a hallgat6s6g szitm'ra
hozzilsz6llrsi jogot a polgrirmester biaositja,
2 perc id6keretben. A hozz6rsz6l6t6l
polg6rmester

";;;i

megvonj a a sz,6t a (2) bekezd.sben'fogiht-t
ur"p:,i".

Zirt iilils
17' S (l) A k6pvisel<i-testtilet az Mdtv.-ben szabillyozott
m6don 6s esetekbe ntart zirtiildst, illetve
rendelhet el zrlrt iil6st.
(2) A zitrt til6s anyagifikizar6raga krivetkez6
szem6lyeknek lehet irtadni:
a) a kdpviseltitestiilet tagj ainak,
b) a jegyz6nek, aljegyz6nek
c) a polgrlrmester ddntdse szerint az el6terjes
ztds targyalisrira meghivott szemdlynek,
d) a kormrinyhivatal vezetdj 6nek, t6rv6nyess6gi
feliilyelet6t ell6t6nak.
(3)

A

al?r1

zarttil6s jegyz6ktinyvdbe tdrtdn<i betekint6s
helye: a jegyz6irod6ja,, ideje: munkaidri alatt.
z6rt iil6sr6l kdsziilt jegyz6kdnyvet az 6ltal6nos
szabillyok szerint, de elkiilonitve kell tiirolni,

Az el6terjeszt6sek
18. g (1) El6terjesa6snek min<isiil:
a) rendelet tewezet,
b) hatrirozati javaslat,
c) besz6mol6, t6jekoztat6.
(2) El6terjesa6s benyfjt6srlra jogosulrak:
a) polg6rmester,
b) alpolgrirmester,
c) kdpvisel6k,
d) jegyz6, aljegyzl

(3) Kizrir6lag irrlsban nyrijthat6ak be az arihbr
el6terjeszt6sek:
a) a kdltsdgvet6s rendelet 6s annak m6dosft6sa,
zilrszfrmadhs
b) ktlltsdgvet6si koncepci6,

a
a

18

) be sziimo I 6 az cinkorm iny zat gazdiiko d6s 616 l,
d) gazdas6gi program,
e) t6rsul6s l6trehoz6sa, t6rsul6sho z csatrakoz6s
vagy abb6l kil6p6s k6rddse
f) rendelet alkot6s6ra tettjavaslat .
c

19' s (l) A polg6rmester a m6dosit6 indftvrlnyok
at az eredeti javaslatot megel<lzve bocs6tja
szavaz.sra.
A K6pvisel6-testiilet a m6dosit6 inditvrinyotrot
a felvetJsi.ik ,o.r"naieu." J;r,. A m6dosit6
inditv6nyok
e I fo g adris 6h o z e gy szer6
tcibb s 6 gi szavaziti ar6ny r rtit, ei"
r.
(2) A m6dosit6 inditv6nyt a szavaziis
megkezddse el<itt eloterjesztdje visszavonhatja.

(3) Min6sftett tcibbsdg sziiks6ges az
Mtitv-be n szabillyozottakon t.ll azal6bbi
d6nt6sek meghozata lirhoz:
a) hatriskdr dtruhazfusilal kapc so lato
s d<int6 s,
b) hitelfelvdtellel kapcsolatos d6nt6s 6rt6khatrirt6l
fiiggetleniil,
c) tinkorm6n y zati v agy onnal val 6 rendelkezd
s

se

I kap"cf o I ato s dcj nt6 s.

20. $ A polg6rmester a taniicskoz6s rendj6nek
fenntart6sa 6rdek6ben:
a) megadja a sz6t az el6terjes ztonek, ahozzitsz6l6knak,
b) figyelmezteti azt, aki a trirgyalt tdm6t6l
eltdr, vagy kifejezesei a taniicskoz6st s6rtik,
c) rendreutasithatja a rendzav ar6t,
d) ) ismdtelt rendzavariis esetdn 5 percre felfiiggeszti
a tan6cskoz6st.

2l'

$

(l) A Kdpvisel6-testtlet dnkormrinyzati

rendeletet alkot, valarnint normatfv 6s egyedi
hatdrozatot hoz' T6j6ko ztatds eset6n hatrirozatho
zatal nemtcirt6nik a Kdpvisel6-testtilet at1jekoztat.st
tudom6sul vesz

(2) Akdpvisel6testiileti

dcintdsek megjelcil6se:
a) cinkorm6nyzati rendeletek megielcil6se:
a rendelet alkot6jrinakJelj:s megiel<il6se,
a rendelet sorsziima,
rnelyet 6venk6nt egyttil

kezdcidZen' arab szrimmal, u kihird"tes
ideje

sierint folyamatosan n6vekv6
sorrendben kell meghatdtozni, a sorsz6rn
utrin tcirtvonal (/ielet kell rc;i. A kihirdet6s
idejdnek jel6l6se:
6v ds azt kcivet6en zrir6jelben a h6nap 6s nap.
,qz evei 6s a napot *uu ,r,i-*al, a h6napot
r6mai

sziimmal kell jelcilni Az evszitm, u hgllo.
'
6s' a nap
tartalmazza az cinkormrinyzat rendelete kifejez6st

-igi"tdtere ut6n is pontot kell tenni, valamint
6s L tinto*,inyzati rendelet cim6t.

b) k6pvisel6testtileti hatirozatok megjel6l6se:
dvenk6nt egytril kezd<id<ien arab sz6mmal,
folyamatosan
ndvekv<i sorrendben, a sorszilrn utrin tcirtvonal
(f jelet k"ell tenni. Ezt k<iveti a hat1rozathozatalideje,
rnelynek jeltildse: ev es azt kcjvet6en zrir6jelben
u honup e, nap. Azdvet 6s a napot arab sz6mmal,
a
h6napot r6mai sziimmal kell jel<ilni . Az 6iszdm,
a h6naf 6s a nap megjel<il6se utiin is pontot
kell tenni
valamint tartalmazza a hatiro zat c imdt.

(3) A hatarozatok v6grehajtds66rt felelos- szemdly
a hatdrozat v6grehajt6srir6l a hatririd6 lej6rta utrin

besz6mol a soron k<ivetkez6 tildsen a testtiletnek.

22.
(2)

$

(1) A rendelet-iewezetet a jegyzbkdsziti

Az

el.

dnkormilnyzati rendeletet

6s
a Hivatali hirdet<itriblan tort6n6 kiftiggeszt6ssel kellkihirdetni.

:*j#rl

jegyziS

a

normatfv

hattnozatokat

a kihirdetett cinkormrlnyzati rendeletekr6l nyilvantart6st
vezet, mely
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a) a sorsz6mot,
b) a rendelet szirarri/-,
c) megnevez6s6t,
d) hatrilybal6p6s napj6t,
e) m6dosit6 rendeletek szirm6t.
f) hatrilyon kfviil helye z6s napjtet,
g) hat6lyon kiWl helyez6 rendelet
sz6mit.

(2) Aiegyz<i az cinkormanyzatihatilrozatokr6l
nyilvrrntartiist vezet,mely

a) ahatinozat szitm6t,
b) a hatilrozat megneve z6s6t,
c) vdgrehajtris6rt feleliis szem6lyt.
d) a v6grehajt6s hatriridejdt,
e) a v6grehajtrisr6l val6 bssziirnol6 id<ipontjrit.

tartal mazza:

Felvildgosft6s k6r6se

24' $
cinkormiinyzati kdpvisel6
k6pvisel6-testi.ileti til6sen
polgiirmestert6l, az
alpolgarmestert6l, a jegyz6t6l, aljegyziiti'l
a bizottJg-;;itrc,or tinr.o.m,inyruti tigy"Luen
felvilagositrlst
kdrhet.

0) Az

['J*r?l11ttffi$.kdr6s6nek

a

a

ioga azcinkormrinvzati kdpvisel6ket a napirend t6rgyal6srtnak
befejez6s6t

(3) Amennyiben a felviligisftds k6r6s homillyos,
ellentmond6sos, vagy nem teljesen 6rtheto,
abban az
esetben a polgdrmester az til6svezet6s t<tiieuen
ekik6szitri k6rd6si- intdzhet a felvil6gositrist
k6r6
dnkormiinyzati k6pvisel6hciz. Ha az dnkormrlnyr"ri
el6 azel6kdszftri kerddrr. nem v6laszol, 6s
a
felvilrigosit6s k6r6s megv6laszol6sa igy 6rdemben
leheietlennd vrilik, en6l azcintcormrinyzati
k6pvisel6t
t6j6koztatni kell

tlprl

(4) A felviklgositiis k6r6sre a kdpvisel6-testi.ileti
til6sen
illettileg a k6r6s <isszetettsdge miatt nem lehetseges
:16b.*, amennyiben ez -informrici6 hiriny
az-til6st
kcivet6en ti ,rupon beltil ir6sban .rdemi
villasztkell adni.
A jegyz6k0nyv

25' $ (l) A K6pvisel<i-testiilet til6s6r<ilt jgsvz6krinrv
2 pdldrlnyban
kell a Kormrinyhivatalnak megkiildeni.E4S"or.tog"'" jftyzottinyv k6sztil, melyet elektronikus titon
els6 p6ld6nyrit az el6terjeszt6sekkel
egrutt nemzeti szfnii zsin6nal itkell flizni
6s megkritni.Xzsinor v6g6t a jegyz6k6nyv
hritoldal6hoz kell
rdgziteni kdrcimkdvel, a kcircimkdre *i kell
teniri az onto.rmanvtitaeiyJgitiet.A mrisodp6ldrinyt
a
melld csatolt el6terjesztdsekkel az iratttrbankell
elhelyezni 6s a trirgy6vet lti"veto 6v miircius
31. napj6ig
bekrittetni.
(2) Az alairt 6s a kormiinyhivatal fel6
beterjesztett
meg kell j elentetni az dnkorm inyzat honhpjrin.

)

nyilt tildsek jegyz6kdnyveit a beterjeszt6st k6vet6en

A j egyztikdnyvbe val6 betekint6st a j egy zonellehet
kezdem.nyezni.
Betekint6sre az dtfiz}tt jcgyz6kcinyvet kell
haszn6lni.
A jegyzrik<inyv a Hivatalban iigyfelfogadrisi
id6ben tekinthetci meg.
(3
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(4) A je gy z6kdnyveket 6venk6nt csoportosit v a a j
egyzo kezeli.

(5) A jegyz6kdnyvet a polg6rmester akadrllyo ztatitsa eset6n
az iildst vezet| szem6ly
jegyz6 vagy
aljegyzl i4a al6, 6s a ndvsor szerint kciveikez6 k6pvisel6 hitelesfti. Amennyiben 6s a
a
n6vsor szerint
ktivetkez6 k6pviselo nem vesz r6szt aziil6sen aiegyz8tonyvet
a ndvsorban soron k<ivetkez6 k6pvisel<i
hitelesiti.

'

A k6pvisel6testiilet bizottsrflgai

26.S (1) Az Ugyrendi Bizotts6g 3 fo k6pvisel6 tagb6l6ll.

(3) AzUgyrendi Bizotts6g ell6tja:
a.) a vagyonnyilatkozatok kezel6s6t, nyilvrintartiis6t, dokument6l6siit,

b.) k6pvisekii, polgrirmesteri risszeferhetetlens6gi k6rd6sek vizsgiiatfut,

c.) javaslatot tesz a polgiirmesteri illetm6ny6re.

d.) lebonyolitja atitkos szavaz6sokat

(3) A Kdpvisel6-testtilet egyes feladatainak ell6t6srira ideiglenes
bizottsrigot is l6trehozhat.
(4)

A

bizottsrlg mtik<id6s6nek szabiiyairakapcsolatban az M<itv 60. g-ban foglaltakat
kell alkalmazni
Diint6shozatal

27. $ (1) Szavazni csak szem6lyesen lehet, igen, nem vagy tart6zkodik
szavazattal.
(2) A titkos szavazds kiv6tel6vel a szavazfus nyilt szavaz6ssal trirt6nik:
a) kdzfelemeldssel vagy
b) n6v szerinti szavaztssal.

(3) Az cinkormrinyzat nem 6l az Mdtv. 48.
$. (3) bekezd6s6ben r<igzitett azon lehet6s6g6vel, hogy
szervezeti 6s mtiktid6si szab6lyzat6ban saj6t hat6skrirben tov6bbi n6v
sierinti szavazistigenylO iigyeket
hatirozzonmeg.

(4) Nevszerinti szavazrlsn6l a polgrirmester, a jegyzo vagy aljegyzb abc sorrendben
felolvassa a
jelenl6v6 k6pvisel6k nevdt, 6s a szavazhs eztt<oveioen
t<irtenhet -Lg. e szavazatok6,sszesziimolisa utan
a polgtirmester meg6llapitja a szavazfus eredm6ny6t.
(5) Ha

a

szavazds eredm6nye fel6l k6ts6g mertil
aljegy z6 kezdemdnyezheti a szav az6s megism-tl6s6t.

fel, b6rmely k6pvisel6 vagy a

jegyz1 vagy

(6) ) A titkos szava;zds lebonyolitrisdt az Ugyrendi Bizottsrig vegzi. A titkos
szavaz1st kdvet6en a
Bizotts6g <isszesziimliija a szavazatokat, meg?llapitja az 6rv6nyes-6s drvdnytelen
szavazatok sziim6t,
meg6llapftj a a szavazatok sziima alapjrin a szavazfus eredmdny6t, 6s a szavaz1si6l jegyz6kcinyvet
k6szft.
(7)

bizotts ag

6) bekezd6s szerinti j egyz6k6nyve tartalmazza:
a) a szavaz6s hely6t 6s idej6t (kezdetdt 6s v6g6t
b) a bizotts6g jelenlev6 tagjainak nev6t ds tiszts6g6t,
c) a szav aziis soriin felmertilt k6rtlm6nye ket,
d) az 6w enye s 6 s 6rv6nyte I en szav azatok szitmi$.
e) a szav aziis eredm6nydt,

2T

f)

a bizottsrig megrillapitdsait 6s a
bizotts

69 6ltalhozotthat'rozatot.

(8) A szavaziisr6l kdsztilt jegyz<ikdnyvet
a bizottsdg tagiai es a jegyz6krinyv
vezetojeirjrik a,i.
(9) A szavaziis eredm6ny6rol a bizottsiig
eln<ike a jegyziJkonyv ismertetds6vel
tesz jelentdst.

28' $ A

szemdlyes. drintettsdg bejelent6sdnek
elmulasztiisa. esetdn
szemdlyes 6rintetts6g bejelentdsdnek

a Kdpvisel6testtilet a d6nt6s6t a
tudomiisra jutaJicivet6 til6s6n feltilvizsgr'ja,
tovribbd ezzel egyidejtileg az okozottk6r
megtdrrtg* i.a"i ig6nyt tiimaszthat.

elmularrtdrt;i;;

A polgdrmester
29. s

(l) A polg6rmester f6rilliisban l6da el megbizatiis6t.

(2) A kdpvisel6-testiil et^altal a polgiirmesterre
tfiruhizottfeladat- ds hatdskcir eit az szMSZ4.
mell.klete
tartalmazza' Rdszletes feladat- 6s hatriskctr"it
6s a kdpviselo-testtilet d6nt6sei hatirozzitk
meg.
"jo;;;"iajv"r.

(3) A polgarmester lemonddsifi az.alpolgrirmester,
ezen tisztsdg betoltetlens6ge eset6n a
legidrlsebb, az ril6s vezet6s6re kijel.lt k6pviJer<in"r.
ai

korban

"i:"

(4) A

polg6rmester tisztsdgdnek megszrindse
eset6n munkakrir6 t az fj polg6rmesternek,
alpolg6rmesternek'
tisztsJgek betoltJtlenseg"
a korban legid6sebb, az ril6s vezet6s6re
-ez2n
kijelcilt
kdpviselonek adja rit.

(5) A

"r"ie'

a k6pvisel6-testiilet ut6lagos titjekoztathsa mellett, az Mcitv.
.
42. $-ban
-a
ligyek kiveteldvel d<inthet
kd
i.il6s
kciz<itti
idoszakban
felmerii*i,
halaszthatatlan' a kdpvisel6+estiilet
polg6rmester

meghatdrozott

hat6skcir6b e tartozocinkorm6nyzati
rigyekb en. Eza rendelkez6s csak
kivdtelesen ds csak akkor alkalmazhat6,
amennyiben a d,intdrr. trirvdnyi kcitelezettsdg
teljesftdse miatt
van sziiksdg ds a rendkfvtili iil6s dsszehfviisa
nlm lehetslges, vagy azid6vesztes6g helyreho zhatatlan
k6nal iarna' A polgrirme:lel a meghozott dcintdsr6l,
a dontds mlghozatal6i k<ivetoen haladdktalanul,
telefonon tftjekoztatja a K6pviseldltestriletet,
illetve u a,interrol a soron k<ivetkezo testiileti
til.sen
besz6mol.

(6)'

Szerzoddsnek tekrntendo okiratot minden
esetben ellen
aljegyzovel.

kell jegyeztetni

a

jegyzovel vagy

Az alpolgdrmester
30' $ (l) A K6pviselo-testtilet az alakul6
i.il6s6n I f6 k6pvisel6i mandrltummal rendelkez6
alpolg6rmestert viilaszt, aki t6rsadalmi megbi
zattsbanlida el tisztsdg6t.
(2) A kdpviseki-testi.ilet az alpolg6rmesterre
nem ruhiizhat 6t hatiiskcirt.
(3) Ha az alakul6 tildsen nem lett alpolg6rmester
v6lasztva, akkor a polgiirmesternek minden
soron
kdvetkezo rendes- ds renJkfvtili til6sen"az
alpolgiirmester szem6ly6re javaslatot kell
tennie.

A jegyzfi
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31' S (l) A iegyzl rdszletes feladat- 6s hatriskdrdt jogszabrilyok
a
ds a k6pvisel6-testrilet d.ntesei
hatitrozzitkmeg.
(2) A jegyzti az <inkormfnyzatmtikciddsdvel
kapcsolatos feladatok ell6tris6nak keret6ben:
a) a polgrirmester iranyit'isrival 6s a Hivatal
kozremrikoddsdvel el<ik6sziti a k6pvisel6-testi.ilet
eld kenil6
el6terjesztdseket,

b) ell6tja az dnkorminyzati
feladatokat.

:lJr?ffi:;il,?:tr;t"',st

kdpvisel6-testiiletszervez6si 6s tigyviteli
tev6kenys6g6vel kapcsolatos

ad a polgiirmesternek, a kdpvisel6-testiiletnek
az <inkorm inyzatmunktij6t

d) tajekoztatja a kdpviselti-testtiletet a Hivatal
munk6jrir6l, az iigyint ezesr6l.
) A j e gyzri cinkorm6 ny zati rendeletalkotiis sal kapc so latos feladatai
a) kezdemdnyezheti rendelet alkotds6t.
(3

b) vegzi az <inkorm tnyzati
kapcsolatos feladatokat. .

:

rendelet szakmai el6k6szit6sdvel, kihirdetdsdvel
6s nyilvdntartrisiival

(4) A jegyzo egy6b feladatai:
a) megszerv ezi a Hiv atal munkdj rit,
b) gondoskodik a Hivatal dolgoz6inak rendszeres
tov6bbkdpzds6rol,
c) ellritja az |llamigazgatrisi tev6kenys6g egyszenisit6sdvel,
korszertisftdsdvel kapcsolatos feladatokat.

5) A jegyzo kinevez6se az Mtitv 84'
alapjrin tcirtdnik. A jegyzti felett azegy6b munkrlltat6i
$..b)
jogokat a Kcizos 0nkorm6'yzatiHivaiat ngntja
szemreiy" r#in,itelepiil6s p"kil;;,ere gyakorolja.

(6)A jegyzo akadrilyoztatdsa, trivolldte eset6n feladatait
ds hatirskor et az aljegyz6l6tjael. A jegyz6i
aljegyzoi tiszts6g egyidejti

6s
bettiltetlens6ge.vagy akadalyoztat6sa eset6 n a jegyzi1ifeladatokat
elliitrisiira
a
polgiirmester a Kcizcis onkorm6nyzati uivalil
olyan kriztisztviseldjdt iilii
aki
a
k6pesitdsi
6s
alkalmaziisi feltdteleknek megfelel.
^e,

(7) A jegyz'

ktiteles jelezni

a

k6pviselo-testtiletnek,

polgdrmesternek, ha a dcint6si.ik, mrikrideriit

a

;ogsrub6iG;6

k6pvisel6-testtilet szerveinek

ds

a

Az Onkor m6ny zatiHivatal

32' $ (1) A kdpviselotestiilet a hatdskcirdbe tartozo cinkormiinyzati
tigyek el6k6szft6s6re, az
tinkormanyzati d<int6sek v6grehajtis6ra, a kdpviselotesti.iletek
mtikctdls6vel kapcsolatos adminisztrativ
feladatok 6s a jogszab6lyoiban eloirt iilamigazgat6si
feladatok ell6trlsiira Erdobdnye, Szegilong es
Bodrogkisfalud kdzsdgek kdpviseltitestrilteivel
fciz"osen etyseges hivatalt hoz l6tre.
(2) Hivatal elnevez6se : Bodrogkisfaludi
Kcizcis Onkormany zatiHivatal
A hivatal szdkhelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.
A hivatal kirendeltsd ge i : B odro gki sfal udi Krizds
Onkormriny zati Hiv atal
Erdobdnyei Kirendeltsdge
B o dro gki sfal udi Kciz6 s Onkorm6nyzati
Hivatal
Szegilongi Kirendeltsdge
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(3)

e

Hivatal szervezet6re 6s mtik<id6sdre vonatkoz6
szab6lyokat , az ell6tand6 feladat- 6s
hat6skcireit,
u rlfuir.l6+esttiletei -irtur j6v6hagyott
hivatali

valamint iigyrendj6t <in6ll6 dokumentumkdnt,
Szervezeti 6s Mrikrid6 si Szabillyzat tartalmazza.

Az 0nko rm iny zat tr{ rsulisai

33' $ (l) Bodrogkisfalud kdzsdg onkormrinyzata az.
M<ijv 13. g-ban varamint az 6gazati
jogszabrilyokban meghat6rozott
k6telez6 alapieladatai kdltsdghat6konyabb
ell6t6srit valamint 6s
kdtelezoen nyrijtand6 kozszolgdltatasi
feladatainak biztositasrit cinkorm inyzati
tilrsuliisok ritjrin
biztosfthatja.

is

(2) Az dnkormrinyzat r6szv6tel6vel mtiktid6
cinkormriny zati tirsulitsok 6s az filltalukellatou
feladatok
felsorol6s6t a rendelet 5. mell6kl ete tartalmazza
Kiizmeghallgatds

34' $ (l) Az Mcitv-ben meghatilro
k6rd6sben, amelyben azt

.a

zottak'ra figyelemmel kcizmeghallgatrist
kell tartani minden olyan
Kepvisel6-testiilet indokoltnak tartj a.

(2) A ktizmeghallgatris akkor hatirozatkdpes,
ha azon az <inkormrinyzati k6pvisel6k t<ibb mint a fele
jelen van.
(3) A k<izmeghallgatris <isszehiviis6ra a
kdpvisel6-testtileti ril6s
alkalmazni' A lakosstigot a- kcizmeghallsat6s ida;;;tj,lrot,<isszehiviisiira vonatko z6 szab1lyokat kell
h.tyer6l 6s a napirendj6r6l a 3.$.(l)
bekezdds6ben meghat6rozottakon trl slorot-apor<
rit:anls-tiilkooutm kell, melyeket minden laktlshoz
el

kell juttatni

(4) A k6pviseltitesttilet dvente egy alkalommal
augusztus h6napban a k6pvisel6testtilet rendes
iil6s6t
kdvet6en l8 6rai kezdettel kdzmeghallgat6st
tart.

Zir6
35. g (l) Ez a rendelet 201g. miijus

2.

rendelkez6sek

napjinl6p hatdlyba.

(2) Hatitlydt veszti: a kdpvisel6-testtilet 6s
szervei Szervezeti 6s Mtikctd6si Szab6lyz atir6l
sz6lo 212015.
rendelete 6s az aztm6dosit6 312016. (III.l.)
dnkormilnyzati
rendele
t,
a 13/2016.
(x'25') onkormrinyzati rendeletesa14/2016. (xII.0l.XiJo.-,irryzati
rendelet

(II'3') tinkormrinyzati
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1. mell6klet
A Hivatal - mint a K6pviseldtestiilet szerre
- bels6 szenezeti tagoz6d6s6t, munkarendj6t,
valamint az iiryf6lfogadis rendje
A hivatal bels6 szervezeti tagoniddsa
Polgrirmester

Jegyz6, Aljegyzl

Hivatal

Munharend:
Hdt{6t61

- Cstitcirtdkig : 7.30 6r6t6l 16 6r6ig
Pdnteken: 7.30 6rat6l12.30 6riig
Ugtfilfogadds:
Hdtfb 6s szerda:
Pdntek:

8 dr6t6l 12 6riig6s 13 6r6t6l 16 6niig
8 6r6t6l 126rdig

Jegzd Atj e9z6

Hdtfb ds szerda:

8 6r6t6l 12

6rugds

Ogti tfo g adds i idej e :

13 6r6t6l 16 6r6ig

2.

mell6klet

A Bodrogkisfalud kdzs6g onkorminyzatakdzfeladatdt
6s szakmai alaptev6kenys6g6t az at'bbi
korminyzati funkci6kon l6tja eL

0l I130

Onkormrinyzatokds6nkorm6nyzatitnvatarok jogalkot66s

01t220

Ad6- v6m- 6s jtiveddkiigazgatis
Statisztikai tev6kenys6g

013210
013320
013350
013360
016010
016020

riltalrino s igazgatasi tevdkenys6ge

Kdztemet6-fenntartris 6s
-miik6dtet6s

Azrinkorminyz.ativagyonnalval6gazdiikodrrssalkapcsolatosfeladatok
Miis szerv rdszdre vlgzettnenztigyi-gazd6lkodrisi,
tizemeltetdsi, egyib
szolg6ltatisok
Orszlggyuldsi, cinkorm inyzati 6s eur6pai parlamenti
k6pvisel6vilasztisokhoz kapcsol6d6 tevdkenysdgek
orsz6gos 6s helyi n'pszavazissal kapcsolatosievzkenys.gek
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032020
04123r
041232
041233
041237
045160
045230
047410
049010
051020

051040
062020
064010
066010
066020

072n1
08 I 071

082091
091 140
0960 I 5

104037
106010
106020
I 0705 I

Triz- 6s katasztr6favddelmi tevdkenysds
Rcivi d idotartamri kdzfoglalk oztatas

ltart- munka program - T6li kdzfoglalk

Ho sszabb

oztatfus

id6tartamf kcizfo glalk oziatils

Kd zfo glalk o ztatfusi m i ntapro gram

Kcizutak, hidak, alagutak tizemeltetdse fenntartiisa
Komp- 6s r6vkcizleked6s
Ar- 6s belvizv6delemmel dsszeftigg6 tev6kenys6gek
Miishova nem sorolt gazdasilgitigy.t
Nem vesz6lyes (teleptil6si) hullad6k dsszetev<iinek
vdlogatiisa,
elkiil<initett
begyrij t6se, szitllitfusa, iltrak6sa
Nem vesz6lyes hullad6k kezel6se, 6rtalmatlanitdsa
Tel epiild sfej lesztdsi proj ektek ds tiimo gattisok
Kcizvil69it6s
Zdldteriilet-kezel6s
Viiros- kozseggazdrilkodrisi egy6b szolgriltatiisok
Hdziorvosi alapell6t6s
Udiil6i szrill6shely szolg6ltatiis 6s 6tkeztet6s
Kcizmtivel6d6s - k<izriss6gi 6s tarsadalmi r6szv6tel
fejleszt6se
Ovodai nevel6s, ellitris rnrik.idt.t6ri feladatai
Gyermek6tkeztetds kcjzneveldsi int6zm6nyben
Int6zm6nyen kfvtili gyermek6tkezd6s
Lak6ingatlan szocirilis cdhi b6rbead6sa, tizemeltet6se
Lak:isfenntart6ssal, lakhat6s sal 6 sszefiigg6 ell6t6sok
Szociiilis 6tkeztet6s

Az Onkorm iny zat v5llalkozrisi tevdkenysdget nem
fo lytat.

3.

mell6kelt

Bodro gkisfalud Kiizs6g Onkormdn yzata riltal
ell6tand6 felad atok

o d szakmai alaptev6kenysdget szabrilyoz6 jogszabr{ryok megiertil6se:
o

2011. 6vi

GLXXXIX. tdrvdny

a Magyarcrszitghelyi <inkorm

inyzatair6l

- A helyi k<iztigyek, valamint a helyben
biztosfthat6 kcizfeladatok k6r6ben ellitand6 helyi
dnkorm6ny zati f eladatok kiil ci nri s en :

.
'
'
'

telepiil6sfejleszt6s, teleptil6srendez6s;
teleptil6siizemeltetes (kdztemettik kialakitdsa
6s fenntartiisa , ak6zvildryft6sr6l val6 gondoskodds,
k6m6nysepr<1-ipari szolgilltatits biaositiisa,
a helyi kozutak 6s tartoz6kainak kialakit6sa
ds
fenntartiisa, kcizparkok 6s egy6b kcizteriiletet
kiatakitasa 6s fennta rtksa,gepjitrmtivek
parkol6srlnak biztosft6sa) ;
a kcizteniletek, valamint az tinkorm funyzattulajdonriban
rill6 k<izint ezmenyelnevezdse;
egdszsdgiigyi alapell6tris, az eglszsdges 6letm6d
segit6s6t c6lz6 szolg6ltatrisok;
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'
.
'
'

.

'
.
'
'
'
.
o
.'
.
.
'

["#JrffiffTszsdgtigv

(kdztisaasrig, telepuldsi kdmyezet
tisztasagrinak biztosftasa, rovar- 6s

6vodai ellitris;
kulturdlis szolgriltatris' ktilcindsen a.nyilv6nos
kcinyvtrlri ell6t6s biztosft6sa; filmszfnh
in, el6adomtiv6szeti szewezettilmogatdsa, a kulturiilis
rirriksdg helyi vddelme; a helyi kcizmrivelod.si
tev6kenysdg tiimogatdsa;
szoci6lis, gyermekj6l6ti szolgriltatiisok
6s elr6ttisok:
lak6s- 6s helyis6ggazd6lkodds: ----!Evvr:'
a tertilet6n hajl6ktalannrl viilt szem6lyek
ellatdsrinak 6s rehabilit6ci6j6nak, valamint
a
haj l6ktalann 6 vitlis megel6z6s6nek
biztositasa;
helyi kdrnyezet- 6s termdszetv6delem,
ui"g;iakod6s, vfzkiirelhrrrit6s;
honvddelem, polgiri v6delem, katasztr6fai6delem,
helyi k<izfoglalkoztat6s;
helyi ad6val, gazdasilgszervez6ssel 6s
a turizmurrul kup.rolatos feladatok;
a kistermeltik' 6stermel<ik sz6mrira
-:ogrr"uaivuu" meghatiirozott termdkeik
- .rtdkesft6si
lehetosdgeinek biztosftrisa, ide6rtrr.
u hEtrregi ,irurita, lehet<is6g6t is;
sport, ififsrigi tigyek;
nemzetis6gi iigyek;
kdzremrikcid6sa tereptilds kcizbiztonsrig6nak
biztositiisriban;
helyi k<izdss6gi krizleked6s biztositrisa;
hulladdkgazddlkod6s;
tiivhoszolg6ltatds;
vizikozmti-szolgriltatiis, amennyiben avizikdzmti-szolgiiltatrisr6l
sz6l6 t6rv6ny rendelkezdsei
szerint a helyi <inkorm6nyzat eilitasert
fererosnet minos.it.

ffiH#|i,?tf#iflli;lXffiTl*Xlervben

biztosithat6 k<izreradatok kcireben er6tand6
m6s heryi

A helyi <inkormanyzat feladat- 6s hatdskcireinek ell6t6sa
sorirn - tcirv6nyben meghat irozottm6don
6s
mdrtdkben - biztositja a kdzfoglalkoztatiisi
l6v6
iogrrirronytan
szem6ly
feladatellitrisba
trirt6n6
bevon6siit.
Az onkorminyzatiink6nt vritlalt feladata
a komp szolgiltatilts Is iizemeltet6s valamint
mindaz,
amit a K6pvisel6-testiilet 6vente a kiilts6gvet6si
rendete-tcnen meghatdroz.

4. mell6klet

K6pviset6-testiilet 6ltal ritruhdzott iinkormr{nyzati
feladat- 6s hatriskiiriik:
A

po I g6rme

sterre lfiruhinott <inkormdny zati feladat- 6
s hat6skcir<ik :
a) teleprildsi t6mogat6sok ezen beltil a
aa) lakhat6si trimogatiisok illet6leg
ab) gy6gyszertiimogatiisok megdllapitrisa
inlnti kdrelmek elbi*il6sa
b) rendkiviili teleptildsi trimogatrlsok ezen behil a
ba) eseti t6mogat6s
bb) krizist6mogatiis
bc) temetdsi tiimogat6s irrinti k6relmek
elbir6l6sa
c) kciztemetds elrendeldse
d) szociril is 6tkeztet6sre val6 j o gosultsrig
me grillapitrrsa
e) filmforgatrisi cdhi 6s egydb kdztertilet
trasznaati enged6ly irrlnti k6relem elbiriiliisa

5.

mell6klet

27

Az onkorm{nynt r6szv6vel6vel mfikdd6 Onkomfnyzeti
trlnsut6sok 6s ez rltaluk ell6tott
felatatok felsorol{sa
Tokaji T0bbcdlt Kist6rs6gi T6$ulds

. csal6dsegitCs
Wi segits6gnYujt6s
.' jelz6rendszeres hdzi segtsdgnyujtds
o gyermekj6ldtiszolgAltat6s
o egdszsdg[gyi feladatok - k64onti orvosi iigyelet
Erd6bdnyei Ovodai IntdzmCnyfenntart6 T6rsul6s

.

6vodai ell6t6s

Abatj-Zempl6ni Szildrdhullad€k Gazd6lkoddsi Onkonn6nyzati
T6rsul6s
hullad€kgazddlkod6s
Borsod-Abarij -Zempl6n T6rs6gi rv 6viz-keznl6si onkorm6nyzati
r6rsul6s

.

iv6vizell6t6st biztosito l6tesftn6nyek rekonstnrkci6ja

l.

ttggel6k

A kdpviseld-testflet n6vsora:

l.)

Ad6m Lisd6polg6nnester

2.) Balogh Sdndor k€pviseld
3.) Kepes Ferdin6nd k€pviseld
4.) Kovdcs L6szl6 k6pvisel6
5.) Majoros Pdter k€pvisel6

2.

ftggel6k

A bizottsdgi tagok n6vsora
Uryrendi Bizottsig:
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1.) Majoros Pdter k6pvisel6, elncik

2.) K6pes Ferdinrind k6pvisel6
3.) KovScs Lhszlo k6pvisel6

AnAu

LASZLD polg6rmester elmondja, hogy ki kell hivni a sint6rt,
mert rengeteg a k6bor kutya. Egy
kutya befogrisa harmincezer forint, plusz a kisz6ll6s.

BALOGH sANuon alpolg6rmester szerint, akinek kint vannak
aztki kell az eb-tulajdonossal fizettetni.

a kutyrii

az utcinds befogja a sint6rt,

xnpns FERDINAND kdpviselti szerint fel kell sz6litani azokataz lakosokat,
akik nem tartjrik z6waa
kutyrljukat, hogy tegy6k azt meg, mert ellenkez6 esetben
elvitetik a sintdrrel 6s annak dijrit ki kell
fizetnitik.
AoAna LASZLO polgtlrmester javasolja, hogy minden hLnarthsbakiildjenek
ki egy felsz6litrist arr6l,
hogy tartsak zirvaa kutyiikat,
esetben a sintdrrel elvitetik Zs aztaz
-ett
"ll"nkezo

megfizetnie.

eb-tulajdonosnak kell

MAJOROS PETER k6pviselti megiegyzi, nagyon elharap6dzott
a k6bor kutyak sztma.

KovAcs LASZLD

k6pvisel6 megjegyzi, hogy pl. az erd6ben is sok a k6bor
kutya.

ALEXA ILONA aliegyzii tif.6r a k<iltsdgvetds m6dositasiira, melynek
szamszaki el6terjesztds6t a
k6pvisel6k frdsban megkapt6k. A beruhrlzissal kapcsolatos
m6dosftrisokat kikiildt e az eloteqeszt6ssel,

alni m6dositiist pedig most kiosztott az.ak<ilts6gvei6s jelen rllllsa
miatti m6dosftasokat tartalm azza. Az
elso m6dosft6si javaslat a mrik<id6si cdhi kivett tiimogatasot
6s kieg6szit6 trimogat6stok sort 7.70g.053
forinttal megemelik'T9ly-u fon6shianyt tartalmazza.Tt, *29.4l2.tggforint
lesz. A hivatal felijitris ez
6vben nem fog megval6sulni, de azonresztnem vette
k-ia k<ilts6gvet6sb6l, mivel azitfelttjit6snak is van
tinrdsze 6s a kett5 nem azonos
azegyik 15 %-os a m6sik l0 %-os ez6rl az el6z6benne maradt
6s ezt
a sziimot emelte meg. A b6rkompenz6ci6 k<itele zo szitmlesz,
de m6g nem tett6k fel. A tribbi nciveked6st
a dologi kiadasok emelked6se indokolja. Az utas pSlyiaat dologi
r1szetmeg kell emelni 1.544.06s
forinttal, mivel a mriszaki ellen<irz6st, a projekt
-en.drrmentet, a kozbeszerz6seket, tervez6seket nem
lehet a beruhr2tishoz aktiviilni, a dologiak kdzdtt kell elszrrmolni.
A 3.1-es sorsztimn6l szerepelo
-iua:.i
felhalmozrisi c6hi 6nkormiinyzati titmogat6sok no 1.876.149
forinttal, mely a goRsoDViZ-.,
projekt EU 6ner6 alapja. A kiadrisi oldalon ezt a2.6-os
sor tartalmazza. A 3.5-<is egy6b felhalmozrisi
c6lti t6mogat6sok bev6tele sor 18.400 forinttal m6dosul. A vilasztitsi
kiad6sok eset6ben majdnem j6l
sziimolt, csak ennyi a kiiltinbs6g. Az eddig elore nem l6tott
6s nem tervezett k6lts6gvet6sben
realiz6l6dott bevdtelek 6s kiadSsok j6, ha m6-<tositdsra
keriih"t. igy ur^i.ro-.. soron biztosit6 rlltal
frzetett krirt6rit6s szerepel' mely a biztosit6t6l kapott 20
ezer rorint-trirteritdst tartalmazzaa parkban
okozott kAr6rt.

-

KovAcs

LASZLD
.lrdpvisel6 k6rdezi, hogy a vasrit utat fogjrik-e renov6lni, megtapos
utat. A Rrik6czi, Klapka ut keresztezriddsn6f is ki kell javitani.

ALEXA ILONA

aljegyzt5 megiegyzi, hogy <issze van repedezve sok helyen

az aszfalt.

tik

apadkifi, az
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AuAtvt LASZL} polgrirmester elmondja, hogy fentieken
kfwl m6g a Klapka rit 6s Kisfaludi utca
sark6n l6vo ker6kvet6t, a Klapka, Arany
J6nos ututut is meg fogiak csin6lni.

KovAcs LASZLD k6pvisel6
ritin van egy bukkan6.

AuAvt L{szLopolgiirmester

megiegyzi, hogy azArany J. riti vasrit

i

ftjdr6nagyon j6 lett. A 3g3g-as

nem tudja, ni fog k6rdezni, biztosan fognak m6dositani
azonazrltjar6n.

ALEXA ILONA aljegyzb visszat6rve a kcilts6gvetds m6dositiisiira
elmondja, hogy azegy6b mrikrid.si
bevdtelek soron szerepelo 55 ezer forint a kirribbi
6vi bursa visszatdrft! st tartalmazza. Az egyeb
mtikdd6si cdhi 6tvett p€nzeszkoz soron szeplo 253.800
forinttal az ivovizes piiyuzattalkell elsziimolni.
A felhasznriltls alapjan a Borsodviz klsziti azlel. Ennyi risszeg
az, arit nem haszn6ltak fel 6s az
tinkormtlnyzaton keresztiil kell visszautalni. Ennek
u kiudari iautu i, -.guu' az l.g-as soron. A
bev6teli oldalon ennyi lenne a m6dositiis. A dologi
kiad6sokn6l6.590.764forint, mely legnagyobb r6szt
a kozizemi kiad6sok id6aranyos trill6p6sdb6l -ad6dik, valamint,
u
kiadrisok-on liincs eldg
eloirinyzat' A dologi kiad5sokat cisszesen 9.081.738.-Ft-tul
"gyib
k"ll -"g"-"tii
a,
erso negyed6vi teljesit6s
alapjan' A k6t <iner6^ktilcjnbezettel javasolja megemelni
a kiad6sokat, ami L.447.[gg.-Ft. Az 1.6 es 1.7
pontokon 253'800 forint a Borsodviz elszimtol6sa
miatti visszafizet6s, 833.2g9.-Ft pedig az eredeti
kdlts6gvet6sb6l kimaradt Erd6bdnye fel6 val6 533.289.-Ft
tartozirs, valamint a 201g. 6vi 300 ezer
forintos bursa ritutalils is ezen a soron jelenik meg. Egy6b
mrikcid6si c6hi tiimogat6so k iilanrhgztartiison
kiviilre 360 ezet forint' mely szint6n k-imaradt az ereaeti kcilts6gvet6sb6l
6s az'afogowos miik<jd6s6nek
tiimogatdsrit
takarja, ami havi 30 ezer forint.

Aberuhiudsokn6l 9'956'800

forint a kiilteriileti utas palyinaterogdp 6s tartoz6kaibeszerzese,

melyet
ere az 6vre terveztek. Az cinkorminyzat 6piilet6nek fehijitris6t lit<enitt
u k.iltr6guet6sb6l, mely 29
milli6 forint, 6s ez dvben nem fog megval6suini. Bekertilt viszont
a kiilteri.ileti utak fehijitrisa piiyinat,
ez 6vben felhaszniiland6 cisszege. Mivel ez nincs 29 milli6
forint, ez€rt a ktilinbdzettel cs<jkkent a

kiad6sok <isszeg. Az egvdb felhalmozrlsi c6hi kiad6sokon
l6v6 t.876.149.-Ft
a Borsodviznek.

K6ri

a

*

EU

b;;nr"p'Ii"aar"

kdpvisekik hozzfusz6lisirt.

Hozzdszolits nem l6vdn AoAtvt LASzLo polgilrmest
er szavaz6sra teszi fel a Kiizcis Onkormanyzati
Hivatal k<iltsdgvet6s6nek m6dosit6siir6l sz6l6 itatirozatilavaslatot,
mely a jegyz6kcinyv mell6klet6t
kepezi.

A

Kdpvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazi_s-on
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lkiil elfogadja
a hatdrozati javaslatot 6s az alibbi
hatirozatot hozzaz
Bodrogkisfalud kiizs6g onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek

Bodrogkisfalud k<izsdg-onkormrinyzatinakK6pvisel6testi.ilete
a Bodrogkisfaludi Kciz6s Onkormanyzati
Hivatal 2018. 6vi k<ilts6gvet6s6nek

Bev6teleit 8662Ft-tal

Kiadrlsait 8662 Ft-tal megemeli

6s a m6dositott k6lts6gvet6si

Bev6teleinek f6iisszeg6t: 65.560.375 Ft-ban
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Kiadr{sainakf6iisszeg6t: 65.560.37s Ft-ban rilapitja
meg.
A m6dositott bevdteli 6s kiadrisi ellirinyzatokat a jelen hatirozatl-3
melldkletei t6mas ztjakal6.
Hatrlrid6: azowtal 6s folyamatos

Felel6s: jegyzo,aljegyz6
A hatdrozat

mertdkretei jeten

jegz6k6nyv meildktetit kipezik.

A?.lt

LASZLO polgiirmest et szavazttsra teszi fel azonkormrinyzat
k6lts6gvet6s6nek m6dositiisrir6l
sz6l6 rendelet-tervezetet, mely a jegyziiklnyv
mell6kletet kepezi.

A

K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6rkiil
erfogadja
rendeletet alkotja:

5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
a rendelet-tervezetet 6s az alibbi

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr[n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
8/2018. (V.2.) rendetete
az tinkormilnyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6rdl
sz(tl6 612018. (III.7.) rendetet m6dosit6sr{r6l
Az dnkorminyzat kdpviselo-testtilete az allamhaztart6sr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCV. tcirv6ny 3a. g (l) 6s
(5) bekezd6s6ben meghatiirozott jogkdr6ben eljrirva az
Alaptcirv eny 32..itt f rl bekezd6s a.) 6s f)
pontjriban 6s (2) b.*:'^d"ryuen meghatarozott feladatkcjr6ben
eryiruu u, ,inkorminyzat 201g. 6vi
kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 612018. (III.7.);nkormilnyzati
rendelet m6doiit6srir6l a kdvetk
ezoketrendeli el

(r) A201s' ianudr L

ds

dprilis 20'50:9|

zatkentbiztositott 6ltami

t6mogat6sok, iitven
.ou,i,'oU*r,
penzeszkozcik' valamint a sajrlt bev6telek el(5irinyzatan#.rcirrel6se
miatt a k<iltsdgvetdsi rendelet 2. (1)
$
bekezddsdben megdllapitott

filililil:f:i[.#l:i1

16.324.700 Ft-tat
16.324.700 Ft-tal

m6dosftja ds az cinkorm6:ryzat20lg. dvi

mddosftott kiilts6gvet6si bev6tel6t
dositott kiilts6gvet6si kiad:lsrit
a kiilts6gvet6si eryenleg tisszeget mrf

256.465.169 Ftban
265.365.169 Ft-ban

-

8.900.000

Ft-ban

6llapitja meg.
(2) A kiad6si f6risszegen bertil a m6dositott kiemelt
eloftinyzatokat
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Ft

183.263.281

Mtikiid6si kiilts6gvet6s m6dositott kiaddsai

.......Ft

Szem6lyi juttatrisok

""...Ft
45.726.469

Munkaad6kat terhel6 j6rul6kok 6s szociiilis hozziljirul1si
ad6
Dologi kiad6sok
Ellitottak p6nzbeli juttat6sai
Egy6b mrik0d6si c€hi kiadrisok

Ft

.......Ft
2.747.089

Ft
Ft -

ebb6l: Elvon6sok6sbefizetdsek
Garancia- 6s kezess6gv6llal6sb6l kifizet€s AH-n beltilre

Ft
'Ft
.Ft

Visszat6ritend6 trimogatiisok, kdlcsdn nyfjtrlsa Au-n beltilre
visszatdrftendri t6mogat6sok, kdlcsdn t6rreszt6se Ag-n

beliilre

""""""""""""'Ft
"""'Ft
.......F1

Egydb mtikdd6si c6lir trimogatrisok AH-n beliilre
Garancia- 6s kezess6gv6llal6sb6l kifizetds AH-n kfviilre
Visszat6ritend6 t6mogat6sok, kdlcsdn nyrijt6sa AH-n kiviilre
Arkiegdszit6sek, ti{mogat6sok
Kamattdmogatrisok

Ft

Egy6b miik6d6si c6hi trimogat6sok AH-n kiWlre
Ft

79.841.673
19.946.846

Ft
Ft

....................Ft
58.018.678

Ft

Felhalmozisi kiilts6gvet6s m6dosftott kiaddsai
Beruhaz6sok

-

ebb6l: EU-s fonrisb6l megval6sul6 beruh6zas
Fehijitdsok

,................F1 -

ebb6l: EU-s forr6sb6l feltjitds

Ft Egy6b felhalmoz6si kiad6sok
Ft - ebb6l: Garancia- 6s kezessdgvdllalisb6l kifizet6s AH-n beltilre
Visszat6rftend6 tiimogatasok, kolcson nyujtrisa AH-n beltilre
'.Ft
Ft
visszatdritend6 t6mogatiisok, k6lcs6n trirleszt6se AH-n

1.879.419

beltilre
Ft

Egy6b mrik<id6si c6lf trlmogatilsok AH-n beltilre
Garancia- ds kezessdgv6llakisb6l kifizet6s AH-n kivrilre
Visszat6ritend6 trimogat6sok, k6lcs6n nyij trisa AH_n

kfvtilre
.Ft

Lakristamogatris

Ft

Egy6b felhalmozisi cehi tilmogat6sok AH-n kiviilre

F;

Tartal6k
Finanszirozrflsi kiaddsok

Ft
jogcimenk6nti megoszldsban 6llapitj a meg.
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2.$
Bodrogkisfalud Kcizs6g onkormdnyzala
dologi kiad6sok el6irirnyzatat 90gl73g Ft-tal,
az egyeb
miiktid6si kiad6sok eloirinyzatat 1447089.Ft-tal
niegemeli, e.,
inyzatit<ibbrettiimogat6st
biztosit.
A felirjftdsok eloirilnyzat6t 6037076 Ft'tal cscikkeni,
9nr.ora u"runqo u
Ft-tal,
egydb fe lhalmoztisi ki ad6sok el6ir fny
mig az
"to,iiniruttt9956g00
zat6t I g7 6 | 49 Ft_tal ncive
I

i.

.

3.$
A

kciltsdgvet6si rendelet rdszletes m6dosittisait
a k6pvisel6+estiilet
szerint 6llapida meg.

az

I

-5. mell6kletekben foglaltak

4.$
Ez a rendelet2018. m6jus 3. napjrin l6p
hat6lyba.

A rendelet meild krete i j ere n j egtzflkdnyv

me ild ktetdt kdpezik.

AnAu LASZLO polgrirmester elmondja' hogy Mrlrkus M6nik66k
k6rt6k a tomatermet 6s a ki6llit6
dpiiletet mrijus 5-6n szombatra, lehet6i6g.
r#int
a
G;r
,,Kal6z h6tv6ge a Srirkriny jegy6ben,,
rendezvdnyre. Nincs fiit6s, 6s nem k6rtek
vlzhasznillatottT
KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint adjrik
oda ingyenesen a termet, mivel a telepiil6s
himev6t
viszik tovribb ezzel arendezv6nnyel.

AnAivr LASZL} polg6rmester elmondja, hogy a srlrkriny
6ve nev6ben rendezik meg a rendezv6nyt.
Miskolcr6l hoznak s6rk6ny jelmezt.Fog bev6tJtik
is sziirmazni.

xnpns FERDINAND

k6pvisel<i

szerint nem lesz nagy bevdteliik, sokba fog
keriilni a megszervez6s.
J6' ha nulltira kijdnnek' N,asY segits6g ez a csalkdol"
rr,l-,i.a,
mert
ha
elmennek
m6shov6 hasonl6
rendezv6nyre
aznagyon sokba keni'ine, ann6l is inkribb,
hogy eg6sz napos rendezv6nyrril van sz6.

A K6pvisel6-testiilet rigy foglal rillist, hory inryenesen
renderkez6sre bocs6tja a tornatermet
ki{ll6 6piiletet a Mrirkus M6nika 6s Bod6 iuoileltat
szewezettKal6z h6tv6ge rendezv6nyre.

6s a

ALEXA ILONA aljegyz6 ismerteti, ho.sv..Kovfc.s Agnes
dpiteszannyira maximalista, hogy a Telepiil6s
Arculati kiziktinywel kapcsolatuan miniig
tal6l vaiamit,
amit rigy gondoi, togy m6dositani, javitani
-tedelem
kell benne' valamikor viszont v6g6re keillrni.
e
rr"ryi
alii vont ingatlanokkal kapcsolatban
lenne k6rddse' A testtilet ddntdse itapjtin
bekertilt az t'gqg-as eml6kmri, a Templom 6s
a vrlnyai t6r, a
T6ih6z' a Csend6rlaktanya, a Rrlk6czi"Pince,
a Haller t<uria r-rr. Ha egy 6piilet helyi
v6delem
a'i keriil
az komoly 6pit6szeti kikcitdsekk el jdr, amit
nem uiri"r, rr"gy mindenkl'rri'urr.n vesz.
A
volt
kulturhrlz
dptilete' ahol van egy bizonyos vintri tervezds, patricius
a
Borhin, u riratu"ska vend6 gh6z es a
Hud6csk6 Pincdszet mertilt m6g fel, valamint
*'
iavl"t"pen a Kovilcs fele ingatlan, a Klapka fton a
Bai f6le porta' a Prill J6nos fele iakris. Az epiteszarrrony
feiveszi a kapcsolatot a tulajdonosokkal ds k6ri
az egyet6rtdstiket.

Hfi3,lff,-ff,1|"l"J#':l?":iffi:il''ttletnek

nincs ezek enen kirog6sa, de a turajdonosokkal
meg
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AlAvt

LASZLO polgtirmester a Szikigyi Pril fele hiaatis javasolnri
helyi vddelem alii venni. Minden
tulajdonost meg kell, hogy k6rdezzen.i.epit*rrasszony,
utiina ne a testtiletet szidj6k. v.delem al6
egyszeni bevenni egy 6pi.iletet, de azutiin kivenni
mrir soklal nehezebb.
Le szeretn6k majd v6gni anagy tdrgyfa ki6llit6
dpriletre nyul6 reszet.

KEPES FERDINAND k6pviselci 6s MAJoRos PETER
k6pvisel6k szerint, ha levrigirik, azr le kell
kezelni, m6g ha olajfest6kkel festik be, akkor
is.

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy azutak szdl6n,
udvaron vannak keresztek, melyeket szint.n
szeretnd helyi v6delem alii
venni.

AoAvt LASZLO

polgrirmester elmondja, hogy a Petrifi rit
Bem sarkiin, a vrirhegyen, a patriciusn6l, a
Gdbclly 6rokn6l' a focip6lya mellett, a varga lrtrran
udvar6n, Molniir Bandi6k kertj6ben, Implom
Imre
f6le ingatlanon' Berk6 n6ni felajrinlotta a Tajhaznak
azt a vaskeresztet, melyet a templomfelfjit6s

*l1tiljffi:r1T:il""**,,1i1f;":.temetoben

uttt

"gv

sirhervet jetezve. Azt kzrte,hosy

h;Gn"

"gy

BALOGH SANDOR alpolgrlrmester elmondja, amikor
a temet6t takaritottrlk a k<jzmunk6sok, akkor
taldltrlk meg a keresztet.
AUAwI LASzLo polgarmester: el kell gondolkodniuk azon,
hogy rijabb umahelyeket
mivel miir
lassan megint elfogynak. Ne

vrl4at meg, amig az utols6t is megv6ltjrik.

dpittessenek,

MAJoRos PETER k6pvisel6 szerint ki kell alakitaniuk

:g{ k9n:-"pci6t, hogy ne hiirom-n6gy helye'
legyen egy-egy urnafal sz6tsz6rva a temet6n, hanem jelenlegi
a
rcfr"n., hogy kapcsol6djon. A
gredicses rdszt kellene kitakarftani 6s majd oda
"1.,*r"t
tervezni.

'

AnAu LASzLo

polgrirmester kdri, akinek van bejelentdse, javasl
ataaztegye meg.

KEPES FERDINAND k6pviselo turisztikai c6lra tcirtdno
6rdeklodrjkre kdrdez rii.

AnAu LASZL}

polgrlrmester elmondja, hogy volt 6rdekl6d6s
dptilet utrin turisztikai clyade ez majd
akkor vrilik 6rdekessd, ha kiiriisra keriil Ln6l rroro pillyazatilehetos6g.
El kefma3d ddntenitik, hogy el
akarjak-e adni, valamint, hogy a mellette l6vo udv#
ir.ruJl,it-..
Elmondja, hogy a kistraktorra megjdtt a fronthidraulika.

K6ri, akinek van bejelent6se, javaslata az tegye meg.
Bejelent6s, javaslat nem l6v6n zrirt til6st rendel el.
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Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben

Q""ry.-i
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Lilszlo
AdAm
polg6rmester
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6s megbiziis6b6l:
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Alexa Ilona
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Baldgh Sandor
egyz6k<inyv-hitelesit6

aljegyz6

Bod rogkisfalud Kiizs6g polgrirmestere
3917 Bodrogkisfalud Kossuth ft 65.
Web : bodrogkisfalud.hu
E-mail : bodrogkisfalud@bokihiva. t_online.hu
Tel./Fax.: 47/396-056

MEGHiVO
Tisztelettel meghivom 201g. j
6rfl
kor a Bodrogkisfaludi Kiiziis
On kormri ny zati Hivatalba n
@odrogkisfalud, Kossuth rfit 65.) tartand6 k6pviset6testiileti iil6sre.

l

' Tdjekoztat6

?

csakidsegit6

6s Gyermekj6ldti

gondoskodrlsr6l
El6ad6 : Posta Andrea int6zm6nyv ezet6

szolgdlat munk6jar6l,

a

szoci6lis

2' T Sjekoztat6 aNyugdij a sh6z, valamint a konyha munk6j
6161, mtik<id6s6r6l
E 16 a d 6 k Ho tho s c s illa Nyugdij a sh6z
v ezetd, dlelme z6,sv ezeto
3' Polg6rmester tiijdkortabja az elmultkdpvisel6-testiileti
iil6s 6ta tcirtdnt esem6nyekr6l
El6ad6: Aaam Liszlo polgdrmester
4. Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

Z6rt iil6s napirendje:

l.

Gyermeksziiletdsi t6mogat6s iranti k6relem elbirrll6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzd

2' Tdj-ekoztat6 apolg6rmesteri hat6skorben Ievo ellirtitsok
meg6llapit6sar6l
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz(5

Bodrogkisfalud, 2018.6prilis 19.
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( Lqd"-l o\
Addm Liszl6
polgdrmester

J ELENLETI

iv

K6sztilt a bodrogkisfaludi Onkormrinyzati K6pvisel6-testii let 20 18. dprilis 23 -6,o
1 5.00 6rakor megtartott iil6s6n r6sztvev6kr<it.

Ad6 m

Liszlil polgrlrmester

Balogh S6ndor alpolg6rmester
K6pes Ferdinfnd k6pvisel6

Kov6cs

Lfszlil

k6pvisel6

Majoros P6ter k6pvisel<i

Tan6csko z6si jo ggal me ghfvottak
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