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Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testiilet6nek 20l6.jrinius 27-en
1 7.00 6rakor megtartott kcizmeghallgatasfirol.

A kiizmeghallgatfs helye: Kdz<issdgi H6z
Bodro gkisfalud, Kossuth irt 7 | .

JELEN VANNAK: Ad6m Ldszlopolg6rmester,
Balogh S6ndoi kdpvisel6,
K6pes Ferdin6nd kdpvisel6,
Kov6cs Ldszl6 kdpvisel6,
Majoros P6ter k6pvisel6.
Alexa Ilona aljegyzo.
22 fo allampolgfn.

ADAU LASZLO polgdrmester tidvozli a megjelent 6llampolgiirokat. Elmondja, a testtilet
tigy ddntcitt, hogy k6t alkalommal legyen egy 6vben kcizmeghallgat6s, nyrir elejdn 6s
december els6 heteiben.
T|ilkoztatdst nyrijt a2016.janu5rt6l 2016.jrinius 27-igtdrtdntekr6l es azt kovetoen v6rja
majd a k6rd6seket - ha a hallgat6s6g ishozzhjdrul - egy k6rds egy felelet formdjaban Ha tud a
k6rd6sre teljes kdni vftlaszt ad,hanem, ir6sban megteszi azt 15 napon beliil.

- 2016. janufr 24-envolt az id6kozi v6Iasrt6s, ahol fjfent polgrirmesternek villasztottitk Tudja
mindenki, hogy erre az&tkerilt sor, mert fel611t a testtilet.
- Elkezd6dott egy munka, beindultak az EU-s pillyazatok kiir6sai, kicsit megcsriszva, de
folyamatosan jonnek ki a piiydzatok EU-s p\Iyazat keretdben adtak be az 6voda
rekonstrukci6jhra 50 milli6 forintot 6s 20-25 milli6t eszkozfejleszt6sre, cisszesen 75 milli6s a
pflIyazott osszeg. Ebbe beletartozik tdbbek kozcjtt a fiit6skorszenisftds, nyil6sz6rok cser6je,
teljes udvari j6tdkok cser6je. A testiilet is tervezte a j6tdkok cser6j6t, de azdrt nem kezdtek
hozz6, mert ha 6sszej<inne, akkor p6ly6zatipenzbol meg tudn6k aztvalositani.
- Hazai forr6sos pilyazaton bead6sra keriilt a hivatal rekonstrukci6ja, az energiahat6kony
flit6s megval6sit6sa, az akadillymentesit6s. A pillyazaton elnyerhet6 dsszeg 29 milli6 forint,
amihez i6n 5 % ciner6. Ezzel pirhuzamosan adt6k be a Pet6fi rit fehijit6s 6ra a pfiydzatot 13,8
ezer forintos risszegben . Az dnero 15 oA,1,8 milli6 forint.
Be van adva mdg ket palydzaL Az egyik az egyhttz 6s az onkormdnyzat konzorcium6ban,
Majoros P6ter koordinalfshval, 46 milli6 forint dsszegre a templom l6bazat, a l6pcs6 stb.
feltlitdsara. A helyszini bej6rSs meghirtravan. A mdsik aregi 6voda 6piilet fehijit6sa kapcs6n
IKSZT kialakit6s6ra keri.ilt beadilsra, ami 30 mi11i6s p\lyazati pdnz lenne. El6g karcst ez az
d'sszeg, hiszen meg kell oldani a tet6szerkezet cser6j6t, a flitdskorszenisit6st ds a parkosit6s
van m6g benne apiiydzatban.
Igy tehirt &pfiyLzat keriilt eddig bead6sra.
- A mezogazdashgi startmunkaprogram keret6ben helyi zrilds6gtermeszt6st vdgeznek,
konyhakerti ndvdnyekkel pr6b6lkoznak kisebb-nagyobb sikerrel. Nem nagy osszeget jelent,
de friss zoldsdg, bors6, sfngardpa, hagyma, burgonya keri.il a konyh6ra, nem is kev6s
mennyis6g. Sajnos az onkorm6nyzat nem rendelkezik saj6t tulajdonri teriiletekkel. A



hasznilatban l6v6 tertileteket, majdnem mindet a rendben tartds fej6ben - amig nem adja el a
tulajdonos - kapta meg az 0nkorm6nyzat. A Klapka rit sark6n komoly f6li6val rendelkeznek,
jciv6re m6g tdbb lesz. A Pet6fi riti tertiletre hosszri tflu szerzld6ssel rendelkeznek. Ott van
6sott kft is, aj6 vizhozammal a locsol6st meg tudj6k oldani.
- Az /Jitor program keretdben meg fogj6k oldani a khtyuzilst, ahol kitoredezett az aszfalt. A
R6k6czi 6s Klapka utak keresztez6ddsdben betonozni kell. Sok helyen lfitszik,hogy az aszfalt
6s a padka kozdtt siillyedds van.
- A telepi.il6s-fenntart6s magdban foglalja a karbantafi6st, parkosit6st, vir6gosit6st,
kdzteriiletek, 6rkok rendbe tetelet,dnkormrinyzati ingatlanok rendben tarthsfrt.
A kozfoglalkoztatottak letszdma3T fo, de vannak akik nem amezogazdas6gi startmunka, irt6r
6s telepiil6s fenntarl6s programban vannak, hanem a Nyugdij ash(nban, a hivatalban
dolgoznak.
- A ny6ri gyermek6tkeztetds keret6ben 18 f6 gyereket 6tkeztet az dnkorrndnyzat a konyh6n
keresztiil a sziinid6 v6g6ig. Megvannak azok a kritdriumok, amelyek atapjhn ig6nybe iehet
aztvenni.Ez az elmrilt 6vhez szigorodott. Tavaly 22 f6 vette ezt a szolgdltat6st ig6nybe.
- A di6kmunka jrilius 1-t6l indul. 8 di6k ig6nyelte, hogy szeretne dolgozni. K6t h6napon 4
6fthan lehet foglalkoztatni oket, Ez egy kis p6tl6s, kieg6szitds annak, aki rigy gondolja, hogy
pdnzt akar keresni akdr az iskolakezd6sre, akdr nyaralhsra.
- A Kismesterek hazlnill folyik a garanciillis munk6latok vegzese. 3,5 h6nap alatt kellett
felhrizni az epiletet ami miatt sok ilyen munka ad6dik. Augusztus I7-en adt6k 6t a teriiletet
6s eredetileg november 30-ra k6szen kellett lenni. Ezt attettdk december 20-ra. A
szeg6lykovek megsiillyedtek, a l6pcso megrepedt. Felvizesedett, hiftba pintfilanitottak eg6sz
t61en. A berendezdsdben kaptak segitsdget Ill6s J6nos villlalkozot6l. Kdt szrjv6szdket is
sikeri.ilt szerezni.Igyekeznek olyan mesters6geket idehozni, amelyek feleddsbe meriiltek.
- Ugy 6rzi, a Bodrogkisfalud6rt Egyesi.ilettel 6s a Bardtsftg Klubbal j6 a kapcsolat. Az
egyesi.iletekkel pr6bdltak konszenzust teremteni, pr6b6lnak a civil szervezodlseknek trjbb
t6mogat6st adni, de termdszetesen addig nyrijt6zkodj , amig atakarod 6r alapon. Nem r6zsds a
helyzet, kiszdmithat6 gazdillkod6sban kell gondolkodni. Elmondhatja, hogy a sz5ml6k ki
vannak ftzetve.
- A K6pvisel6-testtilet rigy dcintott, hogy keriiljenek fel a honlapra az ilesek jegyz6konyvei.
Van egy rendszergazda, akivel szerzoddst kcltcjttek. Egy kis gepbeszerz6sbe is belekaptak az
onkorm6nyzatnfl, mivel nagyon elavult a sz6mitog-6pes rendszer. Uj gdpekkel, monitortokkal
fogi6k felszerelni az d,nkormdnyzatot. Bizik benne, hogy ezfital a feltrilt6s is el6rehaladottabb
rillapotba fog kertilni.
- Febru6rt6l k6t aut6ja van az <inkormrinyzatnak. Az egdszslghazba Tokajba, Szerencsre meg
tudjdk igy oldani el6zetes bejelent6s alapjdn a bejut6st azol<nak, akik nem tudjtk azt
m6sk6ppen megoldani. Ennek hirverds6re fognak egy sz6r6lapot k6sziteni. Igaz t4sdg
kiad6sban nem gondolkodott, de sz6r6lappal is meg lehet az oldani.
- Jrinius 27 -re elkeszil az rij urnafal, amibe 12 hely lesz. Az alap mtr le van rakva. Az 6rban
val6szimi nem lesz villtoztts, aztmald a testiilet d<jnti el. Jelenleg 40 ezer forintba keriil.
- Ez 6vben a testiilet rigy ddntott, hogy nem adnak be kompp6lydzatot, ha rigy Iatjdk, majd
jdv6re. FajIalia, mert ez egy olyan hazai fondsos p6nz, amit meg szoktak kapni, bfr az
ig6nyelt rlsszeget mindig lefaragj rik.
A komppal kapcsolatban felmertilt az a dolog, hogy a komp csak h6tkciznap munkaid6ben
mrikiidne, de akik jamak 6t, pl, a hajdrin6n6siak, vagy a vrillalkoz6k, aki tilatokat visz 5t
szeretn6k, ha munkaid6n tril 6s hdtv6g6n is mrikcidne a szolgilltattts. A komp sosem lesz
nyeresdges. Ez egy szolgilltattts, amit ha megsztintetnek, - mivel a komphoz vezeto teriilet
nem az <inkorm6nyzate, csak szolgalmi joguk van rajta - a Bodrog-partot nem lehet majd
megkdzeliteni.
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Sziiletett egy dontds, miszerint a komp nyitvatarthsi idejdn - 7.00 - 15.00 - tril telefonos
egyeztet6st kdvet6en mrikodik a komp dupla viteldij6rt. A kompos tiol6r6jdt ki fogi6k frzetni.
Ezifimeneti megold6s. Az alapkompdijakon is hajtottak v6gre egy kis emel6st.

Kdri a jelenl6v6ket tegydk fel kdrd6seiket az elhangzottakkal kapcsolatban, ill. az
tinkorm6ny zatot 6rinto en.

SZATHMAnI IASZLO bodrogkisfaludi lakos k6rdezi, hogy a kompot nem lehetne-e
turisztikai c6lokra felhaszn6lni. Kevesen j innak 6t, o is egyetlen egyszer volt a tirloldalon.

AOAnn LASZLO polg6rmester v6lasz6ban elmondja, hogy az Aggteleki Nemzeti parkkal
kell egyeztetni, 6k a triloldalnak a felel6sei, hozzi\uk tartozik a tertilet. Ha valaki ht akar
menni, k6rni kell t6ltik egy enged6lyt, amit megadnak, de maximalizillvavan h6ny f6 mehet
6t.
Megaz 6 nagysziileinek is voltak odadtteriiletei.

CSICSEK DEZS6NE bodrogkisfaludi lakos megtregyzi, az6rt nem mrikodne szombaton a
komp 6s nem tudn6nak turist6kat 6tvinni, mert nem tudj6k kifizetni a kompos tril6r6jtit. Nem
szavazta meg a testiilet a kompp6lytzatot. Azigazi okot szeretn6 tudni. Ott lesz avizibinis, a
turist6k hegyet m6sznak, minden fel6 kir6ndulnak, meg fogja oldani av6llalkoz6, hogy ftviszi
6ket.

ADAVI LASZ;LO polg6rmester elmondja, hogy a testiilet ebben a dologban nem relev6ns.
K6tf6le pillydzatot lehet benyrijtani a komp esetdben, fehijitdsra 6s tizemeltetdsre. Az
iizemeltet6ses pflydzatnak voltak olyan krit6riumai, amihez rij dijkalkulfuci6t kellett volna
kdszfteni, kedvezm6nyezettekkel megjeldlve, mint pl. nyugdijasok, di6kok. Kisz6moltdk azt is
mennyi az az osszeg, amit iizemeltet6sre pillyhzhatninak, ami nagyon minim6lis osszeg, l6v6n
nem k6t teleptil6st kcit 6ssze a komp.
0t mittiO forintra tudtak volna fehijit6sra pillydzni. Sajn6lja, hogy a pillyhzat nem kertilt
benyrijtdsra. Azon ment a vita, hogy nem nyeresdges a komp, es 20 %o 6ner6t kell hozz6tenni
az elnyerldsszeghez. 5 milli6s pLlyazat eset6n ez,1.040 ezer forint. P6ldak6nt emliti, hogy a
fokdt6l majdnem 1 mi11i6 forintba keriil, a 110 m6ter vonszol6 kdt6l 400 ezer forint. A
kapunyit6 berendez6s esetdben egy 40 mdteres kdt6l 200 ezer forint. Ezek kop6 szerkezetek,
mivel vizbenvannak.
Megpr6b6ltdk t<jbbszdr is kiadni viillalkozdsba a kompot ingyen is, de senkinek nem kellett.
Megkerest6k az I Controll KFT.-I, az Aggteleki Nemzeti Parkot, R6cz Istv6nt . Az I Controll
KFT-t6l kaptak olyan viiaszt, hogy a k6s6bbiek folyam6n tdrjenek vissza 16, meri benne
vannak az epitkezesben 6s nincs idejtik ezzel foglalkozni.
Az izemeltet6st 6s a fehijit6st ktilon kell venni. A turisztikai 6tlet nem rossz, be lehetne
valamilyen szinten vezetni. A komp teh6t fog mrikcidni, csak kapjanak idegenvezetest a
nemzeti parkt6l.

CSICSEK DEZSONE bodrogkisfaludi lakos tudom6sa szerint h6tv6g6n nem adnak
idegenvezet6st, pedig az Anna napi bricsrira jdnn6nek vend6gek, akik 6t szeretn6nek menni. A
vid6ket saj6t maguk f6kezik le. Majd mdsznakhegyet, oda m6g nem kell engeddly.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos kdrdezi,hogy a Nemzeti Park hogyan tette rd a
kezdt "odadtra". Az apjinak, nagyapjftnak volt odatrt retje, legel6je, most meg nem lehet
iitmenni. Ki veszi fel apenzeket a r6t ut6n.
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AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy az cinkorm ilnyzat szolgilltat,a tdbbihez nincs
kciziik. Felkindltrik a kompot iizemeltetdsre, aznem kell nekik.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos szerint oldja akkor meg mag6nak a Nemzeti
Park az fitjarhst.

AUAVI LASZLO polg6rmester elmondja, hogy ez a szolgitltat6s - b6rhol is van - nem igaz1n
nyeres6ges. Zdrjdk be akkor.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos megj egyzi,hogy akkor zilrjak be.

MERTAN .r6zSrf bodrogkisfaludi lakos szerint az nem igaz, hogy senkinek nem kell a
komp, a hajdrin6nrisiak is fizetnek. A t6jv6delem meg tudja oldani mag6nak azt,hogy 6tmegy
a triloldalra. Nem akamak a h6tv6g6n 6tmenni a turist6kkal a szabadidejiikben, amikor 2-3
embenik van iigyeletben. Ha akarn6k meg tudn6k oldani. Val6ban megbtintetik azt, ha valaki
engeddly n6lkril ftmegy.
A kompot semmikdppen nem szabadbezhrni.

a.nAU LASZLO polgdrmester elmondja, nem azon van a testtilet, hogy bezfurjdk a kompot.
Mint m6r mondta, dontdttek az 6remel6sr6l, valamint hogy h6tv6gdn 6s munkaid6n kfvtil
dupl6k az 6rak.Ezt an6n6siak is el fogidk fogadni ds ki fogj6k fizetni.

SZATHMAnT f,ASzL6 bodrogkisfaludi lakos: voltak odarit magfurrteriletek, amit a falusiak
haszndltak,nem 6rti hogyan jutotthozzdazol<hozaNemzeti Park,6llamositottfk?

AOAU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy krprlatrzftlttrk azokat a teriileteket. A B6ke
Szakszdvetkezetet szetzilillthk m6s helyeken mdg most is mrikddnek TSZ-ek. 6 is csak
hallott azol<rol a dolgokr6l, hogyan keriiltek tertiletek kiprivatrzdl6sra, hogyan tett6k al| az
aranykoronrlt. Volt aki kapott egy sor szllot efie.

MAJOROS PETER k6pvisel6 nem gondolja, hogy a tulajdonosokt6l elvett6k a tertileteket,
amiket termdszetvddelmi teriilettd nyilvdnitottak. Fehigyeleti jogot kapott a nemzeti park, a
term6szetvddelmi torv6ny v6grehajt6sdt pedig e1len6rzik. Az Aggteleki Nemzeti Park
hatirozza meg, hogy milyen kultrir6t hasznillhatnak, a termdszetvddelmi torvdnyre hivatkozva
az ottani mozgfust is korldtozza akdrhfny szem6lynel is, ezert a turisztikai programokat is
visszaveti. Szombaton 6s vas6rnap nem akarnak vezet6st biztositani. Az cinkorminyzat nem
akariabezimi a kompot, csak minimaliztini szeretn6k a vesztesdget, keresni a lehet6s6get,
mit tudjanak tenni annak 6rdekdben, hogy j6l mrikrldjon a komp. Egy par h6ten beltil kamera
is keriil felszerel6se, hogy tudj6k kcivetni a forgalmat.

AnAnn LASZLO polg6rmester nem 6rti, hogy akkor az Aggteleki Nemzeti Park hogyan adja
b6rbe a teriileteket pl. a n6niisiaknak, amikor nem az rjv6.

MAJOROS PETER k6pvisel6 tudom6sa szerint van odadttulajdona a parknak, de nem mind
az dv6.

CSICSEK DEZS6NE bodrogkisfaludi lakos szerint a rendszerv6ltSskor senkinek nem
kellett a ret, inkilbb szoI6t k6rtek.

AnAnn LASZLO polgdrmesterkfirdezi,kinek van m6g mris k6rd6se, felvet6se, javaslata.
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KECSKES LASZLO bodrogkisfaludi lakos az epilo urnafalban kevdsnek tartia a 12
f6r6helyet, kellene vagy 30 db.

AOAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, a temet6n nincs akkora szabad,teri.ilet, ahol elf6rne
egy harminc f6r6helyes urnafal. Abban is kell gondolkodni, hogy ha pilIyazati riton lehet6s6g
lesz ruvataloz6 felijitdsra, b6vit6sre, akkor legyen hely. Esetleg m6shol ki lehet ^g n"ti
egy mrisik 12-esnek helyet 6s akkor mdr lenne 24. Ez most els6sorban ana szolghl, hogy
hal6leset eset6n ne legyen az,hogy nem tudnak biztositani urnahelyet.

KECSKES LASZLO bodrogkisfaludi lakos szerint a hosszabb itdsilallehetne iobb oldal fel6
mdg b6viteni.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos javasolja, hogy v6gi6k ki a gledicset ds az is
megfelel6 hely lenne.

AnAnA LASZLO polg6rmester kdzli, ut6lagosan is lehet m6g 6piteni, odafigyelnek majd
nehogy kifogyjanak a helyekb6l.

KECSKES LASZLO bodrogkisfaludi lakos a szemdtsz6llit6ssal kapcsolatban elmondja,
hogy sokallja annak dij6t. Nagyon magas, kiildncisen, hogy kdtszer sincs tele a 60 liteies
kukdjuk egy h6napban.

AUAivt LASZLO polg6rmester elmondj a, ugy volt, hogy srilyra lesz szftmldzva aszemdtdij,
de eddig m6g ez nem val6sult meg.

KECSKES LASZLO bodrogkisfaludi lakos k6ri, hogy a Kili6n utca javit6s6r6l se
feledkezzenek meg.

ADAU LASZLO polgSrmester elmondja, sajnos a kirty rzds nem minden esetben igazin
hat6sos, mert a kdvetkez6 es6 kimossa. Az rit6r programok nincsenek felk6sziilve olyan
technik6val, ami akatyuanyagot betudja megfelel6en tdmeddkelni. Meg fogi6k azert oldani,
kaptak 16iglretet, hogy lesz rithenger.

SARKADI CAnOn bodrogkisfaludi lakos megk6rdezi, mi van akkor, ha tdnkre megy a
kuka?

ADAU LASZLO polg6rmester villaszhban elmondja, hogy kicser6lik a kukdt. Van amikor
durv6n bSnnak vele a sztllit6k. H6rom hasonl6 eset volt eddig.

SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos kdrdezi, van-e m6r alpolg6rmester.

AlAm LASZLO polgrirmester kozli, hogy nincs alpolg6rmester. Balogh Srindor kdpvisel6t
javasolta, ma is volt v6laszt6s, de nem lett megvillasztva. Most voltak ez iigyben bir6srigi
t6rgyaliison, 60 napon beliil kell alpolg6rmestert vflasztania az dnkorm6nyzatnak. Ha nem
mogY, akkor a korm6nyhivatal kdri a bir6s6got, adja meg a felhatalmazhst ar.":a, hogy 6k
jeldlj6k ki az alpolg6rmester szem6ly6t.
Az az igazshg, hogy Balogh S6ndor 1998 6ta k6pviselo testi.ileti tag, betekintdse van az
cinkormrinyzat igyeibe. Marada Gyula ds 6 ut6na Balogh S6ndor volt az alpolg6rmester. A
legtdbb szavazatot kapta az utols6 v6laszt6skor, b6rmikor hadrafoghat6, amikor sz6lt neki,
m6g mindig jdtt. Amikor alpolg6rmester volt, meg volt el6gedve a munk6j6val. A t6rv6ny azt
irja e16, hogy a polg6rmester jelol, a testiilet meg megsz avazza az alpolghrmesteft.



SARKADI CAgOn bodrogkisfaludi lakos kdrdezi, hogy a k6pvisel6ket is a falu lakoss6ga
vilasztotta. mi6rt megy szembe a polg6rmester a falu lakosshgtwal. Van n6gy kdpviselo, jehl
egyet, de hilrom azt mondja hogy nem, akkor ezzel szembe megy a polg6rmester a
lakoss6ggal.

AOAivt LASZLO polg6rmester kozli, hogy ez egy bizalmi 6116s. Amikor tirtentek az
esem6nyek - fel6llt a testiilet - az o lejfuatdsfun dolgoztak.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 megjegyzi, Balogh S6ndor k6pviselonek betekint 6se van az
cinkorm6ny zat ogy eib e, a tdbbi kdpvi selonek mi6rt nincs betekint6se.

ADAU f,ASZf,O polgiirmester elmondja, hogy minden k6pvisel6nek van betekint6se az
dnkorm6nyzat igyeibe, de Balogh S6ndor r6gen benne van az onkormdnyzat testtilet6be, volt
m6r alpolg6rmester, nagyon meg volt el6gedve a munk6j6val. Lehet ezt rugozn| de neki kell
jel6lni, ha nem j<in ossze, majd a korm6nyhivatal kijeldli az alpolg6rmestert.

ZBORAI SANnOnNf bodrogkisfaludi lakos javasolja, hogy v6lassz6k meg az
alpolg6rmestert.

KEPES FERDINAND kdpviselS megjegyzi, kdt ember drdeke el6rdbb van, mint a falu
6rdeke. Az elozo ciklusban lett m6sik alpolg6rmester jelolve, Galovics J6zsef, akkor ez
mtikddcitt. Mdr egy j6 phrszor megkdrdeztekezt.

GALOVICS JOZSEF bodrogkisfaludi lakos az alpolgfrmester vSlasztSssal kapcsolatban
megSegyzi, hogy a h6rom kdpvisel6 k<iziil egyikben sem bfzik a polg6rmester. Ha bizna
valamelyikben is jeloln6 az egyiket Arra hivatkozik a polg6rmester rir, hogy Balogh
S6ndorral hosszri dveken keresztiil egytitt dolgoztak, benne bizik meg 6s 6t jelctli.
Al6spontja szerint aki nagyon hosszri ideje van a testiiletben nem feltdtleniil 6rdem. Akkor is
ott volt, amikor az iskoliltbeztrtdk, amikor a tanul6kat megktilonbdztettlk,6s nem kapott
segdlyt az, aki nem ide jdrt a gyereke az iskol6ba. Nem tartja efiemesnek, hogy Balogh
SSndor legyen az alpolgfumester. Senkit nem pr6b6lt befoly6solni. A falu 6let6ben ez nem
vezet sehova.
Be van adva 6t pLlyinat, de kiv6ncsi, hogy egyet is megnyernek-e, gratul6l a polgdrmesternek,
ha ez igy lesz. Sajnos ezek a pillyazatok nem nyernek, ha nincs protekci6, melyet m6sok is
elmondanak bels6 korokben.
Nem l6tta 6rtelmdt, hogy k6pviselSnek is induljon, m6sk6pp gondolja a falu 6pit6s6t, de ebben
a fel6ll6sban neml(rtja, hogy el6rdbb l6pjenek egyetlen jottrinyit is.

BALOGH SANOOR k6pvisel6 meg fogja k6rni, keress6k meg a jegyz6konyvekb6l, hogy az
iskola bezilrdsakor melyik kdpviselS hogyan sz6lalt fel.

KEPES FERDINAND k6pvisel6: nem bizik a polgiirmester senkiben, csak Balogh
S6ndorban. Mi6rt nem k6rdezi meg, hogy 6k kit szeretn6nek alpolg6rmesternek.

AUAwT LASZLO polg6rmester kozli, hogy neki van egy torv6ny adta lehetSsdge, ami ilyen
helyzeteket sziil.

KEPES FERDINAND k6pviselo megjegyzi,hogy ez a csapatmunka.

AOAtvt LASZLO polgSrmester kcjzli, hogy ddnteni donthet a testiilet, de 6 jelol.



MERTAN ISTVAN bodrogkisfaludi lakos megjegyzi, hogy Balogh S6ndor b6rmikor
"leakaszthat6". A tdbbiek nem tudnak jonni, ha 2 6rakor van a testtileti iilds, csak ha sziinet
van. Egy-k6t k6pviselo mezbgazdas6gi munkiihoz 6rt,m6g sem segitettek pl. hogy mit hogyan
kell iiltetni.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos szerint, szdgyen az,hanem tudjrik mit hogyan
kell {iltetni, gondozni.

SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos kerdezi, mi a val6di oka annak, hogy Balogh
S6ndorhoz ragaszkodik alpolgSrmesterkdnt a polgrirmester. Mi6rt nem veszi frgyelembe a falu
6rdek6t, a falu ellen dolgozik.

AnAnn LASZLO polg6rmester elmondja, miut6n Galovics J6zsefet javasolta
alpolg6rmesternek, fel5llt a testiilet. El fog j<innr azido, amikor lesz alpolg6rmester, nem tudja
ki, majd eld6l, most egyenl6re biztosan nincs.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 megjegyzi, vitatkoznak itt, de kdrdezi, hogyan 6ll pl. a
kapcsolatfelv6tel dr. Mengyi Roland orszdggyildsi kdpviselo rirral. A pilly6zatoknak nincs
hdtszele. 6k pr6briltak beszdlni a kdpviseio rirral, aki azt mondti, frogy 6k nem a
polg6rmester. Ha nem {ill ki "trjkrisen" a falu6ft, nem 6llnak veliik sz6ba.
A kcizmunk6soknak nincs csoportvezetlje. Meg kell nlznimilyen munkrilatok voltak.

AOAwT LASZLO polgdrmester Iez64a az alpolg6rmester kdrd6s6t 6s k6rdezi, van-e
valakinek m6g mils jellegri kdrd6se.

MAJOROS PETER kdpvisel6 elmondja, hogy minden ellenkez6 hiresztelds ellen6re nincs
ok okozati dsszefiigg6s akdz6tt, hogy megvtiasztottttkalpolg6rmesternek Galovics J6zsefet ds
akozott, hogy felSllt a testiilet. Azert 6ll fel a testiilet, mert nincs risszefog6s. El kell olvasni a
tdrv6nyt. Az alpolgirmester nem forill6sri, munkahelye van. A trirv6ny azt mondla, hogy az
alpolg6rmester a polgrirmester helyettesft6s6re szolg6l, ha tart6san van t6vol, ha f6l-6vig
komoly probl6m6ja van, akkor l6phet be az alpolg6rmester, de nem kell reggel 8-t6l d6lutrin
4-ig bent lennie a hivatalban. Elvegzi a kotelezo feladatokat, amiket neki kell. Egy6bk6nt
egyszer sem volt az,hogy amikor felhir,ta 6ket a polg6rmester, ne vett6k volna fel a telefont.
F6lre6rt6s v an az alpo I gilrme ster munk6j 6val kapc so latban

MERTAN ISTVAN bodrogkisfaludi lakos kerd,ezi, a k6pvisel6k milyen 6rdemi munk6t
folytattak az elm:f.lt3-4h6nap alatt, nem lehet l6tni, hogy mit csin6ltak.

KEPES F'ERDINAND kdpvisel6 elmondja, hogy ttngyaltak az orczdggyril6si kdpvisel6vel a
pfilydzatol<kal kapcsolatban, aki kozdlte, hogy 6k csak hiirom k6pvisel6k, nem a polg6rmester.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 elmondja, hogy a Kal6zKikot6t6l egy kont6nert szeretn6nek,
azerthrgyaltak a tulajdonossal. A kdzmunk6soknak nincs megoldva az elhelyez6se.

AUAnn LASZLO polg6rmester k<izli, elmentek a k6pvisel6k t6rgyalni k6t kont6nel6l, de
ismerik a koltsdgvetdst, mib6l vegy6k meg azokat Ha sikeriilne pdnzhez jutni a munkaiigyi
krizpont 6lta1, akkor meg fogjSk venni.
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KEPES fnnnfNANn k6pvisel6 elmondja, hogy a kont6nerben van wc, zuhanyz6,
vizesblokk, szewtyvizelvezetds, flithet6. Egyszer kell megvenni. A polg6rmester mindig azt
ndz|hogy mit mi6rt nem lehet, hogyan nem lehet megoldani.

.q,nAM LASZLO polg6rmester k<izli, nem azt mondta, hogy nem lehet, hanem hogy nincs
penz t6. Osszel lehet, hogy a Munkatigyi Kozpont rlltal tudnak valamilyen penzt pSlyazni.
WC-t az6rtrendelt, mert jottek a lakoss6gi bejelent6sek.

XgpnS FERDINAND k6pvisel6 szerint a kontdnert aregi6voda mcigdtti gyakorl6 kertr6szre
- mely saj6t teriilete - tehetn6k.

SARKADI CAnOn bodrogkisfaludi lakos tudomdsa szerint volt egy bej6r6s a testtilettel.
Ingatlanok, szobdk,dptiletek vannak, dllnak iiresen. K6rdezi mit drintcjttek. ezeknek milven
kihaszn6lts 6galesz.

AOAnn LASZLO polg6rmester elmondj a, azondolgoznak, hogy bela$6k a Haller kriria II-t
is, amit bdrbe adn6nak.
A sportdlt<izd sors6val kapcsolatban elmondja, rigy volt, a sport rijraindul, de semmif6le
aktivit6st nem l6t, hogy mozdulnSnak ez tigyben.
A testiilet rigy dontdtt, hogy a Haller Kriria II-be nem kcjltdztetik vissza a 1ak6t. A ki6llft6
6piilet b6rbe van adva. Bizikabban,hogy az IKSZT sorsa meg fog old6dni.
Bent van ot pLlydzat" lehet hogy csak egy fog nyerni, lehet 6ppen az a templom lesz. Bizik
abban, hogy nem minden a politik6n mrilik 6s lesz azoknakeredm6nye.

SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos a vend6gh6zban azinternetre kdrdezrl.

AUAnn LASZLO polgdrmester kozli, hogy a vendeghdzban van internet, k6belt6v6. K6t 6ve
lett bevezetve.

Fentiekkel kapcsolatban tobb k6rd6s nem l6v6n a polg6rmester 6tadja a szSt az aljegyzo
asszonynak.

ALEXA ILONA aljegyzo miut6n ktiszcinti a jelenl6voket elmondja, hogy nem igazhn
kellemes temar6l kell sz6t ejteni. Teljesen mhs az amikor a testtilet dcjnt valamiben, vagy
amikor ttirv6ny ktitelez valamire 6s kotelezoen vdgre kell azthajtani. Ez ut6bbi senkinek nem
igazfn esik j6l.
Az MOtv. hatillyba l6pdsdvel egyidejrileg meghatilroztdk azt is, hogy milyen neveket nem
viselhetnek a telepiil6s kdzterei, azaz lnkdnyuralomhoztartoz6, ahhoz kcithet6 embereknek,
kifejez6seknek a nev6t. 2013-ban m6r foglalkozott ezzel a testiilet, amikor is 6ririsi
ellen6ll6sba iitk<izott a Bodrogkisfaludot 6rinto h6rom utca, a V<jrcis Hadsereg, a Kili6n 6s a
Sallai utak lak6i rcszercL Az ott lak6k alftirdst gytijtottek. Akkor megrekedt a v6grehajt6s
rigy, mint m6s <inkormhnyzatnitl is. Jelenleg tribb onkormdnyzat is megkapta a felhfv6st a
t<irv6nyi kdtelezettsdgre.
Amennyiben a n6vvel kapcsolatban k6tsdgek mertilnek fel, az MTA-I kell megk6mi, foglaljon
61kist. M6r sztilettek is ilyen 6ll6sfoglal6sok.
Amikor meg6rkezett a felhivas, az ftprilis 25-r i.il6sen tudta azt eloszdr tirgyalni a testiilet. A
felhiv6sra azt a villaszt adtilk a tdrv6nyessdgi oszt6lynak, hogy igyekeznek megfelelni a
t<irv6nynek. Felmertilt, hogy a jriniusi kcizmeghallgatdson is tdrgyaljak azt meg. Igy lett az
utcan6v villtoztatis a kcizmeghallgatris egyik napirendje. M6jusban is t6rgyalta ezt a tem(rt a
testtilet, amikor is konkr6t javaslatok hangzottak el, mely szerint a Vdros Hadsereg rit helyett
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Kisfaludi rit, a Sallai rit helyett a Templom, a Kili6n rit helyett pedig a VSrhegy rit nevet
javasolt6k.
Ezekkel a javaslatokkal mentek ki a tftjekoztat6k a lakosok fe16, melyeket azoknak
k6zbesitett6k, akik itt laknak. A Sallai ritr6l h6rom k6rd6iv lrkezett vissza, akik egyet6rtettek
a Templom utc6val. A Voros Hadsereg rit lak6i kcizril ketten tdmogattika Kisfaludi utcanevet,
volt aki azzal a kikdt6ssel, hogy amennyiben annak kolts6geit az onkormfunyzatvrillalja. Volt
aki sdtrinyt javasolt 6s volt egy Tokaji Ferenc, egy Tokaji 6s egy Hegyalja utca.
A Kili6n lak6i ktiziil sokan jeleztek vissza. Oten javasoljrlk, hogy maradjon a Kili6n utca
neve, fgy mint Szerencsen. Szerencsen rigy ddntdtt a testiilet, hogy a Kilirin ndv maradjon,
mint Kelta ferfi n6v. M6s esetben az MTA ndvazonossiig eset6n fgy foglalt fil6st, hogy az
ficanevtftblftn szerepelnie kell, hogy ki a ndvad6. Elorel6that6lag elfogadj6k ezt a
magyartzatot.
A k<jvetkezo testiileti iil6s augusztus 22-6n lesz, leghamarabb akkor fog tudni donteni ez
iigyben. Ha kiirj6k a ndpszavazist, azt kdvet6en nem lehet koztertiletet futnevezni. Remdli
addig Szerencs is meg fogja kapni azMTA 6llisfoglakisrit a Kili6n ndvr6l.
A ndvvilltoztatdst kdvet6en vannak rendszerek, amelyeken 6t kell vezetni az
utcan6w6ltozdsokat, els6sorban a n6pessdgnyilviintart6 rendszeren 6s ezilltal a NAV, MEP
rendszerdn.
A lakcimkirtyilk cserdje hivatalb6l, illet6kmentesen tcirt6nik, melyet itt a hivatalban fognak
kiosztani, nem kell 6rte menni Tokajba. A forgalmi enged6lyt is illetdkmentesen kell
kicser6lni, viszont inform6ci6i szerint csak lakcimvfitozds miatt nem kell kicser6lni.
Avilllalkoz6sok, c6gek iratainak cser6je a trirv6ny erej6n6l fogva illetdkmentesen t6rt6nik, a
kdnyvel6 egy adatlapon kereszttil bejelenti aviitozdst 6s az ffivezet6dik a c6gnyilvantart6son,
avilllalkoz6iigazolvanvokba,nyilvf ntartLisokba.
A szolgiitatlknill elviekben egyenkdnt kell tfivezettetni, de kcizds egytittmrik<ld6ssel
megoldhat6. Gyakorlatilag begyrijtik az azonosit6kat 6s azok megad6s6val irrvezetik a
vSltozdst. Az EMAS Z a testileti hatilrozat es az azonosit6k megktild6sdvel megte szi az
6rtvezetdst.
A telefonos t6rsas6gok, a netes t6rsas6gok, a penzintezetek esetdbel az <inkorm6nyzat nem
tud beavatkozni. Ezen esetekben mindenkinek mag6nak kell elj6rnia, bejelenteni az tj
ndwSltoziist.
Keri az elmondottakkal a lakosok hozzfxz6lfstfi .

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos: felmeriil a Vorrjs Hadsereg ut settnnyd
vfitoztatdsa. Csin6lj6k m5r meg a jdrddt, mert nem lehet vdgigmenni rajta. Elkdsziilt a
Rrik6czi :6ti jarda, de nincs cjsszekritve a Kossuth rittal.

AOAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, ha lehet megint jfurdadpitlsre p$lyfnni, ffieg fogi6k
csinSlni a Vciros Hadsereg ritit is. A Rrik6czi rit elejdre meg lesz a kis hfd csin6lva. Falusi
szokds, hogy az emberek nem aj6rd6n, hanem azutcakozepdn mennek.

JUHASZ FERENCNE bodrogkisfaludi lakos szerint ha van j6rd,a, akkor ne iiltessenek a
kapu el6 gyiimolcsfrit.

AlAm LASZLO polg6rmester elmondj a, probilltdk megnyesni azokat a fttkat, melyek nem
most tiltet6dtek. A R6k6czi utc6n pl. mindenhol volt cseresznyefa. A ZHK miatt is v6gig
kellett menni azokon az utcftkon ahol behajolnak a fdk, hogy ne srnolja meg az uj
szemdtszfillit6 aut6 kat.

KECSKES LASZLO bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy h6rom 6wel ezelltt az alfiirfst
azutcanfv-vfltoztatdsmiattokezdem6nyezte.
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Remdli, hogy a Kili6n rit maradhat, de azt sem 6rti, hogy a Vords Hadsereg utat mi6rt kellene
megviitoztatni, amikor az lletld.ket adt6k az emberek6rt 6s Annyit sem 6rdemelnek, hogy egy
utca hasznhlj a a neviiket.
A szerencsi hivatalt k&dezte meg, ha ott a Kilirin ndv maradhat, akkor nem kell semmit tenni.

ALEXA ILONA aljegyzS rijb6l meger6siti, hogy nem a testtilet kezdem6nyezte az utcandv-
vilItoztatdst. Fgy biztos, a tdrv6nyt vdgre kell hajtani, melyre a kormdnyhivatal felhfv6ssal 61t
m5s telepiil6sekkel szemben is. Biztosan vegigneztdk az orszdgban azokat a kdzteriileteket,
amelyeken nem hajtottrik v6gre az Onkorm6nyzatok a villtoztat6sokat, hogy 6rv6nyt
szerezzenek a t0rvdny szavdnak.
Augusztusra, mire a testiilet ddnt6si helyzetbe keriil, bizik abban, hogy az MTA egydrtelmrien
meg fogja hatitozni a Kili6n nfvhasznillatot, 6s fgy egy utca ndwSltozfsdt nem kell
v6grehajtani. Egy dolguk van, vdgrehajtani a tdrv6nyt, eleget tenni a t<irv6nyi
kotelezetts6giiknek.

AOAnn LASZiLO polg5rmester kozli, hogy az utcanevek villtoztatdsrinak k6rd6se meg fog
old6dni, az MTA Szerencsnek irt 6116sfo g\alilstfi figyelembe v6ve a ndpszavazdst k<jvet6en.
Addig is dolgoznak rajta. Atcirv6nnyel nem mehetnek szemben.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kozli, ne menjenek el rigy, hogy ne villaszoljanak Mert6n
Istv6n bodrogkisfaludi lakosnak arra a k6rd6s6re, hogy mit csin6ltak a kdpvisel6k.
- A testi.ilet megalakul6sa utiin a szervezeti 6s mrikrid6si szab\lyzat atalakitdsdra tribb
javaslatot is tettek, ttibbek kozcitt, hogy ne egy, hanem kdt kdzmeghallgatds legyen egy 6vben.
Az els6 napirendi pont az i.il6seken a polgSrmester besz6mol6ja legyen az elozo havi
munk6j6r6l. A tcirv6ny hat tildst ir el6, ok tizenegyet rdgzitettek le. Oriil annak, hogy sok
ember elj<itt a testiileti iil6sekre, lfithattaa munkdt.
Ha most nem tett6k volna fel ezt a kdrd6st, egy6bkdnt is szerette volna tilekoztatni a
lakoss6got arr6l, hogy milyen munkdt v6geztek, 6k a nyilv6nossiig mellett vannak.
A jegyzokdnyveket fel kell tenni a honlapra. Az SZMSZ fen is van, olvashat6, de a
jegyz6kdnlwek feltdtele akadillyba iitkozott, mivel a szttmitog6pes rendszer olyan szinten
elavult, hogy ez probl6mdt okozott. Ebben pr6b6ltak l6pni, mert nem tudtak 6rvdnyt szerczni
ennek a dcint6siiknek, ami megold6dni l6tszik. A rendszer felttjitdsdra kell egy milli6 forint
kdriili <isszeg, hogy a honlapot is meg tudj6k rijitani.
- A kdvetkez6 volt a sziilet6si tdmogat6sr6l val6 dontds, melyet rijra visszahoztak. M6r volt 8-
10 k6relem, szeretn6k ha min6l nagyobb korben r6szestln6nek a lakosok ebben a
t6mogat6sban. Sikertilt rigy megalkotni a rendeletet, hogy minden drintett r6szesiiljdn benne.
- A phlydzatokkal kapcsolatban elmondja, hogy azokban aktivan rdszt vettek, kiilonrisen a
Templommal kapcsolatos p6lyinatn61, amiben megkoszcini a segits6gek a polg6rmesternek 6s
a jegyz6asszonynak. ApSlyazatok beaddsra keriiltek, rengeteg munka, feladat volt vele.
- Febru6rban volt egy rendkivtili testi.ileti til6s, mert egyik kdpvisel6 trirsuk olyan kijelent6st
tett, ami miatt meg kellett vizsg6lni az Svodavezeto alkalmass6g6t, amikor szakmailag is
min6sftett6k a munk5j rit.
- Nem volt szeruodds kotve a pSlyazatir6 c6ggel, mely megtcirtdnt 6s szorosabbra fuzodott a
kapcsolat, sikertiltek a paly 6zati bead6sok.
- Megtdrtdnt egy falubej6r6s, javasoltdk, hogy nezzek v6gig az int6zm6nyeket, a
kcizmunkaprogramokat. Minden hiresztelds ellen6re tettek javaslatokat, hogyan kell javftani a
munkamo16lon.
- F6ny't deritettek arra, hogy az cinkormfnyzathoz 6rkezik kultur6lis alap - mely lakossfugszhm
ar6nyosan 1,1 milli6 forint koriili dsszeg 6s amir6l nem tudtak - 6s hogy az kertiljon a
rendezvdnyek t6mogat6s6ra tcirtdn6 felhasznfifsra. Ebb6l a Bodrogkisfaluddrt Egyesiiletnek
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500 ezer forintot adnak a programok szervezds6re 6s lesz m6g egy j6 p6r civil szewezet,
akiket t6mogatnak.
- A Sportegyesiiletben a foci csapat megszrin6se nem rajtuk mrilott, felajilnlottfk az
dnkorm6nyzat tfimogatilsttt, de nem igazdn voltak 16 vev6k. Egy cisszegben nem tudt6k volna
a k6rt 1,5 milli6 forint t6mogat6s megfinanszirozni, hanem fokozatosan, ahogy sztiksdg van a
p6nzre, ahogy felmertilnek a k6lts6gek, annak megfelel6en.
T6mogatt6k a Baftftsdg Klubbot, a Bodrog Menti Bor6szok egyesiilet6t. Ill6s J6nos segit a
Ki smesterek Hf.zdnak berendezds6b en.
- Azert olyan hosszriak a testiileti til6sek 6s nincsen vege 1-2 5ra alatt, hanem f6l 10, fel 11-ig
tattanak, mert belekdrdeznek a r6szletekbe, szeretn6nek mindent tudni, felk6sztilnek
k6rd6sekkel annak 6rdekdben, hogy a falu el6r6bb ldpjen. HSny 6s h6ny javaslatuk volt m6r
6s lesz is mdg ezutftn is, melyr6l most nem beszdl.
- Kifejti, hogy a pillyazatok drdekdben brzony lobbizni kell.

MERTAN ISTVAN bodrogkisfaludi lakos megsegyzi, hogy a 60-70 6vesek nem kezelnek
intemetet, igy nem tudnak t6jekoz6dni.

MAJOROS PETER k6pvisel6 remdli, arra is
lakoss6got ir6sban is trij 6koztass6k.

fognak tudni megolddst tal6ln| hogy a

Aki nem hasznill internetet az mdr fel 6venkdnt tud t6j6kozodni kozmeghallgat6s alkalmaval
is.

MERTAN .f6ZSnf bodrogkisfaludi lakos Kov6cs Ltszlo kdpviselot6l kikdri mag6nak,
ahogyan viselkedett vele szemben.

KovAcs LASZLD k6pvise16 eln6z6st k6r, meg fogja adni a tiszteletet.

ID. KEPES FERDINANI bodrogkisfaludi lakos kdrdezi, hogy a r6wel szemben ki
engedelyezte az ott lak6nak, hogy kdzteriiletre kclveket tegyen ki.

AIAVI LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a tulajdonos teszi rendbe az el1tte lev6
kcizteriiletet, 6 6pitette abejfirot, annak v6delm6ben tette ki a kcjveket, majd sz6l, hogy tegye
azokat beljebb.

SARKADI GABOR bodrogkisfaludi lakos Balogh S6ndor k6pvisel6t6l kerdezi, hogy a
testiilet feloszlat6sa ut6n is midrt megy szembe a t6bbi k6pvisel6vel.

BALOGH SANnOn k6pvisel6 nem hiszi, hogy szembe ment a testtilettel. Meg kell n6zni,
hfny szavazatot kapott a v6laszt6skor.

SARKADI CAnOn bodrogkisfaludi lakos szerint kdptelen v6laszolni a k6pvisel6 iu, szerinte
k6pvisel6nek sem alkalmas.

BALOGH SANnOn k6pvisel6 kcizli, hogy neki is van bejelentett munkahelye.

SARKADI CAnOn bodrogkisfaludi lakos kdrdezi, igy akar alpolg6rmester lenni, hogy
szembe megy a testiilettel.

BALOGH SANDOR k6pvisel6: Sarkadi G6bor bodrogkisfaludi lakos szerint 6 szembe megy
a testtilettel. Kerdezzek meg Galovics J6zsefet, hdny szavazatot kapott, amikor
megv6lasztott6k alpolg6rmesternek.
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P6ldak6nt emlfti, hogy mrir hSrom dvvel ezelStt kdrte az informatikai rendszer kib6vft6s6t
szftmitilsa szerint m6sf6l milli66rt, de csak most lesz megval6sitva. Nem akart akkor sem
rosszat.

MAJOROS PETER k6pvisel6 megjegyzi, hogy akkor csak a honlap megrijitds6r6l volt sz6.

GALOVICS JOZSEF bodrogkisfaludi lakos szerint nem j6 irhnybamennek a dolgok.
Az utcanevek megv6ltoztatdsa kcjtelez6 tcirv6nyileg nagyon sok helyen, rhkenyszeritik a
testiiletet. Sok helyen pl. a KiliSn nevet megpr6b61j6k a kelta fdrfindwel magyarLzni, de a
Vtir0s Hadsereget nem lehet. Ha Ugyeskedni akarnak a Kili6n nev tal6n maradhat. Az
emberek nagy ttibbsdge nem sokat tor6 dik azzal, hogy mir5l lett elnevezve az utca.
AusztriSban van Salla n6v, amivel meg lehet magyarfnnipl. a Sallai nevet.
A megv6ltoztatds sok maceriival jftr, kiikincisen az id6seknek. Hi6ba ingyenes sok minden, de
mdg sem minden. A v6llalkoz6knak ttj b6lyegz6ket kell kdszittetni, a penztdrgepet rijra kell
hitelesittetni, ami tdbb tizezer forint. Ezekre a kdltsdgekre nem is gondoltak a trirvdnyhoz6k.

ADAU LASZLO polg6rmester elmondj a, a Kiliiln utc6t megpr6b6lj6k meghagyni, ha
Szerencsnek meg6rkezik az MTA-t6l az illlasfoglal6s. A Voros Hadsereg 6s a Sallai utc6k
nem hinn6, hogy megmaradhatnfnak.

ALEXA ILONA aljegyzo megism6tli, hogy a torvdny kotelezi az <jnkormtnyzatot, ebben
nem irhat6 ki pl. ndpszavazds.

AOAnn LASZLO polg6rmester, a kozmeghallgat6son tdbb k6rdds, v61em6ny, hozztszdlds
nem l6vdn megkdszcini az akliv rdszvdtelt lsbezfria azt.

kmf.

Szab6 Judit t6voll6t6ben
esmegbiz6s6b6l:

,-l(^i'"
Ad6m Lhszl6
polg6rmester

*-U_!-c- ll,-trl.(
Alexa Ilona -\/

aljegyzo


