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Jegyz6kiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzsdg 0nkorm6nyzataKepviselo-testiiletdnek 2017. m6rcius l3-an
6rakor megtartott rendkfviili nyilt iil6s6n.
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A k6pvisel6testi.ileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi Kozos Onkorm6nyzatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth

JELEN

VANNAK:

ft

65.

Ad6m Lilszlo polg6rmester,
Balogh S6ndor kdpviselo,
K6pes Ferdin6nd k6pvisel6,
Kovdcs Lilszlo kdpvisel6,
Majoros Pdter k6pviselo.

TANACSKOZASI JoGGAL MEGHiVoTT:
Alexa Ilona aljegyz\.

AoAnn LASZLO polg6rmester koszdnti a megjelenteket. Meg6llapitja,hogy az5 fos K6pvisel6testtiletbol 5 f6 van jelen, igy a rendkivrili nyilt iil6s hatarozatkdpes,-azt iignyitja. Jegy)6k<inyv
hitelesft6nek Balogh S6ndor kdpviselot jel6li ki.
Elmondja, hogy a rendkiviili testiileti iil6s osszehivdsdra az 6nkorminyzat ds int6zm6nyei 2017.
6vi koltsdgvet6sdnek elfogaddsa miatt kertilt sor, valamint ztrt iil6s keret6bent1rgyahJLnak meg
egy id6kozben bedrkez6 tdmogat6s ir6nti k6relmet.
Javasolja, hogy a K6pvisel6-testrilet - amennyiben m6s javaslat nincs - a meghiv6ban szerepl6
napirendi pontot tdr gy alj a me g:

1. Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzata 6s Intlzmdnyei 2017 6vi k0lts6gvet6s6nek
elfogad6sa

El6ad6: Alexa IIona aljegyzo

A K6pvisel6-testiilet tagjainak a javasolt napirenden kiviil m6s javaslata nincs, igy az 5 ft5
jelenl6v6 k6pvisel6bol a szavaz6sban r6szvev6 5 f6 k6pvisel6-testiileti tag 5 igen iavazattal,
ellenszavazat, valamint tartozkod6s n6lkiil, egyhangrilag a meghiv6ban szereptO atriUUl napirendei
tingyaljameg:
1. Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzatadslntezmdnyei20lT 6vi kciltsdgvet6s6nek
elfogad6sa

El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

1.

napirend

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy m6r kdt korben targyattilk a kdzrjs hlatal es az
dnkorm6nyzat 2017. dvi kolts6gvetdsdt. Eloszdr volt egy egyeztetds, majd a febru6ri testiileti
til6sen tefieszlettekbe azt a testiilet el6, amikor is nem volthozzdf:dlznivalojaa kdpviseldknek.
Atadj a a sz6t ezzel kap cso latban az alj e gy zonek.
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ALEXA IL'ONA aliegyzo is elmondja, hogy m6r tcibb kdrben is nekimentek a

k<jltsdgvet6s

titgyalasftnak' Elkdszirlt ahat6ro"zati, rendeleti forma es az azokmell6kleteitkepezo
t6bl6k

k6pviselok mind

a

is. A
Ktjzcjs onkorm6nyzati Hivatal, mind az Onkorm6nyzat 2017. 6vi

kdltsdgvet6s6vel kapcsolatos irdsos el6terjesztdst a meghiv6val egyritt megkapt6k.
Ha azol<kal kapcsolatban m6g van valakinek k6rddse, javaslata, atvitataiatja, azt
megmost meg
tudj6k t6rgyalni.
El6szor a kozcis onkorm6nyzati hivatal kolts6gvetdsdhez kdri a hozzdszolitsokat.
A k6ltsdgvet6s
azok alapl'n az anyagok alapjhn k6sztilt, amit a testtilet kor6bban megkapott,
csak a mostani m6r a
torvdnyi form6ba ontve. A hatdrozati javaslat 6s a rendelet tervezet a szciveges
el6terjeszt6sbe
kertilt bedpitdsre.

MAJOROS PETER k6pvisel6 javasolja, hogy a helyi rendelet-tervezet 5. 2.
$. bekezddsdben
szerepel6 pontot m6dosits6k meg, ne ruh|zza 6t a testiilet az ticsoportosit6s jogtfi,
marudjon az a
2016' 6vi rendeletben foglaltak szerint. Emiatt a 3. bekezdds kiesik a rendeletb6l.
A 7.
bekezd6sben szerepel, ha az cinkorm6nyzat tlbbletbevdtelhez jut, vagy
bevdtelei a tervezettol
elmaradnak, arc6l a pol gdrmester a kdpvi sel6 -te sti.iletet t6j ekoztatja.

ALEXA ILONA aljegyz\

megSegyzi, igy az 5. g. eset6ben

t helyett 8 bekezdds

lesz.

MAJOROS PETER kdpviselo a 9. bekezddsre kdrdez 16., mely szerint az onkorm[nyzat
sajit
fondsai terhdre a kcizcis hivatalban dolgoz6 koztisztviselok vonatkoz1s1ban a trirv6nyben

foglaltakt6l eltdr6n az illetmenyalapot

3 g. 6 5 0.

-Ft- ban allapitla meg.

ALEXA ILONA allegyzo elmondja, hogy a t<irvdnyben is ennyi az illetmeny alap, elir6s trirt6nt.
Gyakorlatilag eddig az onkormfunyzatok nem kaptak kulon jogot arra vonatkoz6an, hogy
az

illetmdnyalaPot megemeljdk, - mely m6r 2008 6ta 38.650.-Ft - ie ez 6vben rijra jogot
kaptaliarra,
hogy sajrit bevdteleik terhdre novelj6k az illetmenyalapot. Ezzel tulajdonkdpp.n uiittetm6ny
alap
megflllapitfisi jog6t a testi.ilet megkapta. Benne kell lennie a rendeietb"n, hogy mennyi
u t,iro,
hivatal vonatkoz6s ftban az illetmdnyalap.

MAJOROS PETER k6pvisel6 az "elt6r6en" sz6t kifogrisolja. V6lemdnye szerint a
megfogalmuzisban - " a2071. 6vi CXCIX. tcirv6nyben foglaltakt6l eltdr6en" - van tril er6s hiba.

Azt nem szerette volna, hogy a kozcis hivataln6l dolgoz6k illetmdnye magasabb illetmdnyalap
alapjdn legyen megiilapitva, mint akik az cinkorm6nyzinalvannak.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy teljesen m6s szabitly vonatkozik a k'ztisilvisel6kre,
mrntazdnkormdnyzatniidolgoz6klzalkalmazottakra.

MAJOROS PETER k6pvisel6 k6rdezi, hogy koztisztviselok csak
hivataln6l vannak?

a

kdzcis 6*orminyzati

AoAnn LASZLD polgiirmester megjegyzi,hogy a jdrdsihivatalokn6l dolgozdkciztisztvisel6kn6l

sem annyi ab6t, mint az cinkorm6nyzatnill l6vo koztisztviselok eset6ben, p"aig mindkett6 LLgyanaz
akoztisztvisel6. Aki az cinkormfnyzatt6l Stkeriilt aiardsihlatalhoz,minitigyseg6d 6s ugyu*lyun
feladatokat l6tott el, m6sf6lszeres a fizetdse, mint annak, akivel itt egyiitt dolgozott.

HEGEDUS JANOS Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri Egyesiilet elncike szerint tcibb munk6juk van a

j6r6sban.

ALEXA ILONA aljegyzl szerint ez nem teljesen igy van, de most nem eza ldnyeg, a k6rd6s nem
erre ir6nyult. A koztisztvisel6kre a kdzszolg6lati tisztvisel6kr6l sz6l6 tdrvdnyt kell alkalmazni.
Ott
van egy illetmdnyalap - a 38.650.-Ft - 6s a bertihla, ami r6juk vonatkozik. Vannak a
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kozalkalmaz,ottak, akikre a kcizfoglalkoztatotti torvdny vonatkozik 6s abban
is van egy t6bIa.Ez
nem egyfottna, ez6rt nem lehet a kett6t cisszehasonliiani. A kozalkalmazottak
eset6ben nincs
illetmdnyalap. 30-40 6v ut6n 6rik el a garantftlt bdrminimumot, ami a kcizalkalmazottah,rfti
es a
kdztisztvisel6kndl is hellyel kozzel igy van.

MAJOROS PETER k6pvi sel6

el fo

gadj a

a magy ar ttzatot.

ALEXA IL0NA aliegyzo elmondja, hogy helyesen az al6bbiak szerint fog szerepelni jelenlegi
a
9^' bekezdds - mely 8. lesz -: "az dnkormtny'zat k6pvisel6-testtilete
ahiixalnal ftiizcis hivataT)
foglalkoztatott koztisztvisel6k vonatkoz6sftban a k(izszolgillati tisztvisel6kr6l
sz6l6 2011. 6vi
CXCX. torvdnyben foglaltaknak megfeleloenazilletmenyalapot 38.650 Ft-ban dllaprtjameg.,,
AoAtvt LASZLO polg6rmestere kdri, hogy akinek

m6g van k6rd6se, javaslata, mondja el.

MAJOROS PETER kdpviselo nem 6rti, hogy mi6rt van az 5.1 melldkletben az 6vestervezett
letszdmnitl1 1 f6, a m6sik oldalon 14 fb, az aztkcjveto oldalon pedig 1 f6.

ALEXA ILONA allegyzo vfiaszdban elmondja, hogy a konyh6n6l k6t 6s fEl fb van, de
f6l

l'tszftmmal nem lehet sziimolni, csak egdsszel, azazhfrommal. A kciz6s hivatali
letsz1m azmaradt
1 1, meg ahinom konyhai, ez 74. Ahol az 1 fo
szerep el, az egy altdbla, mely azad6kkal foglalkoz6
kciztisztvisellttakatja. Mivel nincs kiilcin ad6s seho! ezdrt dsszess6gdben tartalmazzaazegy
fot.

MAJOROS PETER kdpviselo elmondja, hogy a konyha esetdben 4 milli6 forint krilonbs6g
van a
7 milli6 forintos bev6tel - saj6t forr6s - 6s a 9 milli6 forintos dsszes kolts6gvet6si
bevdtel kciz<jtt.
Erceklrdez16.

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy 9 milli6 forint intdzmdnyfinanszirozftskdnt jon, a 7
milli6 forint pedig a sajat fon6s.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, akkor van 7 milli6 forint bev6tele a konyhdnak 6s 2
mill i6val tfrmo gatj a az cjnkorm tny zat.

ALEXA ILONA aljegyzb elmondja, hogy a 9 milli6 forintba a normativ t6mogat6sok is
vannak.

MAJOROS PETER kdpvisel6 k6rdezi, akkor h6ny milli6 forinttal timogatjaaz onkorm

konyh6t a normativ t6mogat6son felUl?

benne

1nyzat a

+DAM LASZLO polgrirmester elmondja, hogy a k6t ds fdl letszhmszem6lyi kiad6sai 6 milli6
forint bdr, plusz jrirul6kai. Ez emberenkdnt trjbb mint 2 milli6 forint.
Sajnos az cinkorminyzatol<nak kevds olyan intdzm6nye van, melynek nyeres6ges kcilts6gvet6se
lenne, m6g null6s sem.
MAJOROS PETER kdpvisel6 nem l6tja, hogy mennyit tesz hozzh az cjnkorm 6nyzat, An
szeretnd tudni, hogy az dnkorm6nyzat sajt$kdlts6gvetdsdbol mennyivel t6mo gatja at<onynat.

AnAm IASZLO polg6rmester szerint olyan kdt milli6val,

mert egy-egy szakiics bere 2 milli6
forint, plusz a f6l dlelmezdsvezeto, igy h6t milli6 forint a szemllyit<iadas.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 rdkdrdez, hogy milyen f6l 6lelmez6sv ezetorcl van sz6. Akkor
Holhos csilla fel nyugdij ashdz vezeto? El kellene ddnteni, mi akar lenni.
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AuAivt LASZLO elmondja, hogy a
vezeto - nem k6t fizetdst vesz fel.

fel dlelmezdsv ezeto - aki fel6ll6sban Nyugd ijashaz

KOVACS L,ASZLO k6pvisel6 klrdezi,hogy kdt ruhapenztis kap?

AnAnn LASZLO polgdrmester nem 6rti, hogy mi6rt most tirgyaltak ilyenekrol, amikor m6r az
el6z6 iildsen is "k6pben" voltak a k6pvisel6k a koltsdgvet6s tervezetekei illet6en. Az <isszegeket
nem most l6li6k el6szcjr' F6l dlelmezdsvezet6vel 6s fel nyugdijash6z vezetovel b6rt takaritanak
meg.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rl K<izhasznf Egyestilet elnrike k6rdezi, hogy trirv6nyes-e
ez igy.

AOAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy torvdnyes, a Nyugdijashiiz nem egy szoci6lis
intdzmlny, tLanem dnkorm6nyzatiberlak6sk6nt szerepel, bfr bizonyoi olyun feladatokat is el kell
l6tniuk, amiket nem kellett.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznf Egyesiilet elnoke kdrdezi,hogy
Holhos Csill6nak meg az apartman is hozz6?

ezekh

ez jon

ADAU LASZLO polg6rmester elmondja, egyiitt viszik h6rman a venddgh inat Moln6m6val

Y argtneval. Kiadj 6k a szobfukat.

6s

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt K<izhasznri Egyesi.ilet elndke megjegyzi, hogy mind a
vendeghfzhoz, a Nyugdijashdzhoz es a Konyhdhoz, azok fenntartds6hozhozzht<ett tennie p6nzt az
tinkorm6nyzatnak, pedig tudnak, tudn6nak bev6telt produkrilni. Ha valaki eg6szk6nt nincs egyik
int6zmdnyndl sem, hogyan vtnhato el tole, hogy egy emberkdnt vezesse azokai.

AUAwT LASZLO polg6rmester elmondja, hogy

az cinkormanyzat nem egy aeg, ami
intezmdnyeket miikodtet. Bev6telt produk6lnak a Nyugdijashdzbol, a konyh6b6l is, amiben 50-60
f6re f6znek, de egyik sem nyeresdges. Lehetne szfz szdzalekos is, vagy meg is sziintethetik a
konyh6t.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kcjzhasznri Egyesiilet elnoke a konyh6t emliti
p6ldak6nt. Ha valaki azt vezett egy fizetdsdft, a munk fitat6 elv6rhat t6le produktumot 6s felel6s is
azett,hogy min6l nagyobb hasznot kitermeljen . Az apartmannak sem 25 Yo-onkellene mennie.

ADAU LASZLO

polg6rmester elmondja, hogy

az

onkorm6nyzat

az

apartmanokat nem

vend6gl6t6kdnt mrikodteti. valamilyen szinte n az nem nyeresdgre megy.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint, ha megfeleloen mrik<idtetn6k, lenne bel6le bevltele az
cinkorm6nyzatnak.

AUltvt LASZLO polg6rmester rigy 6rzi, nem az afeladatuk, hogy nyeres6get termeljenek.
Megismdtli, hogy az elozo i.il6sen kellett volna ezekrol a dolgokr6l beszdlgetni. Akkor
megk6rdezte, hogy van-e valakinek hozzhfizni val6ja, de nem volt senkinek.
A febru6r 27-e elStti megbesz6l6sen mindenki megkapta a nyersanyagot, amit dttingyaltak es az
elmrilt iil6sen lett volna 16 alkalom, fleg is k6rdezte, hogy van-e valakinek hozzdsz6l1sa javaslata a
kri ltsd gvet6 s tew ezethez.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznu Egyesrilet elndke kifogdsolja, hogy
testrileti iildsre nem kapott meghiv6t ds anyaga sincs.

a mai

AUAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy nem testiileti [l6s keretdben, hanem

a

koltsdgvet6s tervezettel kapcsolatos megbesz6ldsen - melyen minden testtileti tag reszt vett
kaptdk meg a nyersanyagot ds t6rgyaltitk azt ki, javitottak, m6dosftottak rajta. Hegedris J6nos
tan6cskozdsi joggal van meghiwa M iildsekre, nem ddntdsi hat6sk<inel, igy azon amegbesz6ldsen
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nem vett reszt, ez6tt nincs anyaga. Elism6tli, hogy a febru6r 27-i iil6sen pedig megk6rdezte
a
testtileti tagokat, hogy a 2017. 6vi ktilts6gvetdshez van-e hozztfizni val6juk. Most nem
akar
sok6ig itt lenni, emiatt azegy napirendi pont miatt.
Ene az tildsre megkapt6k a hatdrozat ds rendelet-tervezetet is, melyre 6 nem hivta meg Hegedris
J6nost, mivel ez egy rendkivtili til6s.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznt Egyestilet elnoke megism6tli, hogy nem
kiildott neki a polg6rmester sem meghiv6t, sem anyagoi. Azertj6tt el a te-sttileti iil6sri, mert
mindegyiken rdszt vehet tantrcskozftsi joggal. Ahhoz, hogy elfogldj6k a krilts6gvet6st,
tra kell
reggelig is itt kell lennie a polg6rmesternek is, krilonosen, hogy pdnzrt5lvan sz6.
Azert is mondja el a vdlemdnydt, mert szeretne a sajfthelyzeitikon javitani, 6s szeretn6,
ha bevdtelt
tudn6nak produk6lni. Pl. hogyan lehetne novelni a konyha, az apartmanbevdteldt, hogy
ne 20 %os mennyen.

,q,nAiu LASZLD polg6rmester elmondja, hogy
tev6kenys6ge"

a

vend€ghfn nem

az

onkormrlnyzat f6

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Krjzhasznri Egyesiilet elnoke szerint az apartman
kihaszn6ltsagat :iu'gy lehetne emelni, hogy felruhazni jaiakkal, szolgilltatfusokkal, de Holhos
Csillrinak ott van a Nyugdijash6z 6s a Konyha is, igy ezt csak 20 %;o-os kihaszn6lts dggal tudja
mrikddtetni.

AlAtvt LASZLO

polg6rmester krizli, majd ha Hegedris J6nos lesz a polgdrmester rigy rendezi ezt
ahogy akarja.
K6rdezi, van-e mdg valakinek a 2017. 6vi kiizcis onkormdnyzati hivatal kOlts6gvet6s6hez
hozzdszolilsa.
a dolgot,

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, hogy 4.610 ezer forintot tesz az <inkormfnyzat
konyha mrikddtetdslhez, mint ahogy azt az aljegyz6 asszony kozben a rendelkez6s6re bocsiitotta.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy 16 mi1li6 a konyha

a

mrikcidtetdse a b6ruel egyiitt.

AUAtvt LASZLO polg6rmester kdrdezi, hogy ebbol mennyi aber.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a 16.024 ezer forintb6l a szem6lyi juttat6sok6.044 ezer
forint, a j6rul6kok I.340 ezer foiint, a dologi kiad6sok 8.611 ezer forint. A 7.013 ezer forint

mtikcid6si bev6tel a tdrit6si dijakb6l, a vend6gebddek dijaib6l tev6dik cissze.
Az flllami hozzdjarulils az cinkorminyzaton keresztiil jdn, mivel kozvetlentil az int6zm6ny nem
kaphatja
finanszirozitst, mely
szoci6lis dtkeztetds, gyermek6tkeztet6s, sztinidei
g yermekdtk eztetds norm ati v6j 6t fo g I alj a magitb a.
Igy a 16.024 ezer forint kiad6sb6l levonva a Il.4l4 ezer forintot, 4.610 ezer forint az. amit az
dnkorm6nyzat hozziiesz a mrikcjdtet6s6hez.

a

a

MAJOROS PETER kdpviselo megjegyzi, durv6n a fele a dologi, fele a b6rjuttat6s ds
hozzhjtrulilsai a 16 milli6nak, melybol 4,6 milli6 forintot kellhozzittennie az onkormdnvzatnak.
500-800 ezer forint kiildnbs6ggel.

ADAU LASZLO

polg6rmester megjegyzi, hogy ez

a

konyha szempontj6b6l hellyel kozzel

elfogadhat6.

MAJOROS PETER kdpvisel6 eztnemigy latja.

AIAwI LASZLO polg6rmester elmondja, hogy

60 f6re foznek 6tlagosan, a nyfui rd,oszakban ez
megemelkedik, amikor a gyerekek ny6ri 6tkeztet6se bejon. Akkor is van olyan szolgfitatitsuk, ami
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m6s telepiil6seken nincs. Van ahol beszallittatj6k valamilyen cdggel
kifizeti. Ha ezt megldpn6k, k6t 6s f6l embernek nem lenne munkaja.

az

ebedet es azt mindenki

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri Egyesiilet elnoke nem is arra gondolt,
hogy
m6ssal szolg6ltasswtak, a konyh6t mindenk6pp.tr *.g-kell tartani, csak lehetn.
irartepp.n"i,
csin6lni.

AoAtvt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy Szegilong innen hordja az eb6det, az SW
Umweltechnik is. Volt amikor csak harmincegyn6hdny fot" foztek. pr6b6liak ebben
l6pni, de pl.

Erd6bdnye viilalkozoval vegezteti a f6zest. Kiadni a konyh6t vdllalkoz6sba
nem igazin6ri rneg
egy venddgl6t6snak, mivel hi6ba 100-120 fo a konyha kapacit6sa, nincs rri keieslet. Sajno!
megsztint az iskola, az 6vod6baiar 14 gyerek. Amikor volt iskola, az negyven fdvel
megdobia az
adagszdmot.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznu Egyesiilet elndke a'rra az egy dologra
szeretett volna rlkerdeznl mint felel6s vezet6 megkeresett-e a polg6rmester
rir ndhany c6glet,

ment-e m6s telepiil6sre annak 6rdek6ben, hogy 80-90 fore fozzeneha konyhdn.

AlAm LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy az elelmezesvezet6 volt Bodrogkeresztrirban.
Szoci6lis 6tkezetdsbe szerette volna a szoci6lis dtkezoket tfihozni, mivel ott hdtv6g6n nincs
f6z6s.
Azt szocidlis dtkeztetdsben nem lehet megoldani, hogy hdtkozben onnan, h6tu6g6n, meg
Bodrogkisfaludr6l vigydk az ebedet. Szegi Bodrogkeresztrirb6l hordja. Ott drdekes m6don
mriktidik a h6ziorvosl6s is, Szegi fele dr. Bokor Ildik6hoz jar be Bodrogleresztfrba, a m6sik fele
Illyds doktorn6l van. Nem mondhatja azt, hogy Illy6s dokiorhoz vigydk a kartyajukat hiszen oda
megy mindenki ahov6 akar, szabad orvosv6laszt6svan.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kdzhasznri Egyesiilet elniike szerint, h6tvdg6n jdjjenek
ide a bodrogkeresztririak.

Ao,tVt LASZLO polg6rme.ster elmondja, volt m6r err6l

sz6, aktrm6g ki is vinndk nekik, de csak
vend6geb6drdl lehet sz6. Osszefognak trjbben, megveszik u ny"rruiryagot 6s h6tv6gdn valaki
megfoz. igy oldja meg a h6tv6gei
a bodrogkeresztriri lakosok egy r6sze. Volt olyan, akinek
mondt6k, hogy ha ide ritjelentkezik"bed.t
altnyfthoz. akkor meg tudjak oldani a hdtvdgi 6tkeziet6st is.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt KozhasznuEgyesrilet elnoke is beszdlt viilalkozoval a
konyh6val kapcsolatban, de 8-10 f6, aki itt 6tkezik hdtv6g6n, azeftnem6ri meg szolg6ltatni.

AnAu LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy amikor leallt a konyha Bodrogkeresztrirban egy

h6napra, akkor befogadt6k a bodrogkeresztfri 6s szegi ltkezoket,ds innen biztositott6k resz1il<re
ebddet. Holhos Csilla mrir v6gigj itrta ez iigyben a lehetsdges igdnybevevdket.

i

ALEXA ILONA aljegyzo is megerositi, hogy a Bodrogkeresztfrban szocidlis 6tkeztet6s
igdnybevev6knek csak rigy tudn6nak hdtv6gdn dtkeztetds biztositani, hogy nem szoci6lis
6tkeztet6sk6nt, hanem csak vend6gebdd 6ron.

anAU LASZLO

polg6rmester elmondja, ha hdtv6g6n nem biztositan6nak eb6det, akkor el6g
lenne egy szak6cs 6s egy f6 kozfogl alkoztatott a konyh6n. A Nyug dijashazban viszont vai
hdtv6g6n is 6lkeztetd s, ez6rt mindenkdppen f6zniiik kell.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt KozhasznuEgyesiilet elndke kozli, nem aza c6l, hogy
ne fbzzenek h6tvdgdn.

AOAvt LASZLO polg6rmester kcizli, ha nincs tobb k6rdds, felteszi szavazfsra a

krizds

6nkorm6ny zati hiv atal kriltsdgvet6s6r6l sz6l6 hat6r ozatij avaslatot.

KOVACS LASZLO k6pvisel5 tudom6sa szerint a mai napra hat6rid6s volt az

6voda
mrikddtet6sdvel kapcsolatos tartoz6suk kiegyenlit6se Erdobdnye fe16, mely szint6n pdnziigyi t6ma.
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AnAnn LASZL} polg6rmester kcizli, hogy a 4,9 milli6forint 6tutal6sa
igeretehezhiven

napon Erd6b6nye feld megtortdnt.

a mai

KovAcs r'ASZLo

kdpvisel6 kerdezi, hogyan lesz innent6l tov6bb, valamint
honnan lett annyi
pdnzik, mib6l lett dtcsoportositva, hogy el tu&6k utalni
atartozftst.

Annm LASZLO

KovAcs

polg6rmester elmondja, hogy jdttek be ad6k ds abb6l lett
kifizetve az rjsszes.
L,ASZLD k6pvisel6 kerdezi,honnan jiitt ennyi ad6 hirtelen.

AUAwI LASZL} polgdrmester elmondja, amikor 2013-ban megkotritt6
k az 6vodai trirsul6si
szerzodest,j6l mtikodott a rendszer, nem volt ad6ss6guk.2016-bin
volt egy csrisz6s, melynek

yoltak okai, melyet m6r elmondott. Megemelkedett a i6rsul6si hozzfijirulds cisszege,
mivel trjbb
bdrl kellett kifizetni jubileumi jutalom, valamint a kevds gyerekl6isz6;;.
%6;;';;;
Erd6bdnye polgdrmesterdnek' K6ntor. Dezs6nek, hogy a mai
nap folyam in rendezni fogja a
tatlozdst' Lehet mdg nem kellett volna iparrizdsi adot iLetni
csak mircius zo-6n, de neki is vannak
kapcsolatai. Yallalkoz6k hamarabb befizettek az adot ds abb6l
lett kifizetve a p6nz, Szolt az
erd6bdnyei polg6rmesternek, amikor ifiutalilsrakertilt apdnz,d6lel6tt
l1 6rakor, hogy riton van.
KEPES TERDINAND k6pvisel6 k6rdezi, hogy ezzel rendeztek azad6ss6got?

AnAu LASZLD polg6rmester

elmondja, hogy a tavalyi dvre vonatk oz6an beadtak a REKI
pLlydzatot a 4,9 millio forintra. Vannak mdg tart;ziisaik, per pillanat
a febru6r havi gfnsz1mla, l-2
besz6llit6nak m6g nincs kifizetve a sz6mla. Ki fizetteka krilteriileti
utakra a tervezdsi k6lts6get 50g
ezer forintot, kifizettdk a megviis6rolt ingatlanra a350 ezer forintot.
Innent6l kezdve ott tartanak,

hogy per pillanat felldlegezhetnek, nem fenyegett az dnkorm6nyzatot az
a veszely, hogy
ad6ssiigrendezds, vagy cs6dhelyzet legyen, vagy kikapcsolj6k a villanlt.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 kdrdezi, hogy Erdobdnye fele az ad6ss6g
hogyan
honnan indult el.

keletkezett,

AuAvt LASZLD polgrirmester elmondja, hogy 2015 evr6l 2016-ra ilthuz6dottegy negyed6ves
t6rsuliisi hozzttjarulfrs, amit rendeztek 2016-bai'. Az elmflt 6vben REKI-b6l
rendeiiek iiargyevi
ad6ssSgot, de mdg igy is maradt 4,9 milli6 forint. 2017. m6rcius
l3-an elmondhatja, hog!'per
pillanat nemtartoznak, csak az ez evijanuiiri, febru6ri t6rsul6si p6nzzel.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 elmondja, hogy id6ben kell fizetni, 6tutalni
a hozzf$fruldst,
hogy ne halmoz6djon fel. Midrt csak akkor fizetik ki, amikor mtn a,,torkukra
l6pnek,,. Amikorra
volt ezhathrido' ki ludt6k fizetni egyben. Az a penz, amit oda kellett frzetni 6s az most
itt lenne,
m6st is lehetne bel6le fizetn|

aoAvt LASZLD

polgdrmester sajnos ez nem igy mrikodik. A p6nz nem akkorra
van itt, amikor
csal6dban is vannak ilyen dolgok, de oti meg lehet tenni, hogy addig
nyfjt6zkodni, amig atakaro 6r. Kimentek olyan pdizek, amik kimeniek. igy pl.
a.sz6iitogep.!
rendszer temdja megterhelte a kcilts6gvet6st masfet milli6 forinttal, ami
Lm volt betervezve.
Voltak bizonyos pillydzatok melyek nem voltak bekalkul6lv a. igy a'templom pdly1zat
tervez6se
300 ezer forint, az IKSZT 800 ezer forlnt. Mindig van olyan dolog, ak6r
karbantartasi probl6ma,
akin pl' a gdpkocsi v6s6rliis, aminek a2.200.r.iforintos cinerejeiki kellett
fizetni.Ez sem volt
tervezve. Minden ilyen koltsdgek megterheltdk a koltsdgvetdst. Ha nem vettdk
volna a Fordot,
megmaradt volna m6sfel milli6 forint.

ki kell frzetni. A

KEPES FERDTNAND k6pvisel6 megiegy zi, egy cisszegben nagynak hangzik,
de hriny 6ve volt
utolj6ra fejlesztve a hivatal szttmit6gepes rendszeie.
Ha az apartmanokat folyamatosan, mindig egy kicsit fejlesztett6k volna,
hogy ne 6ptiljrin le, akkor
m6s lenne a helyzet, ez6rt nincs kihaszn6lv a. Az, hogy szolg altatd villtil"
miati nincs t6vd, ez
elfogadhatatlan.
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AnAm LASZLO

polg6rmester megjegyzi, hogy most m6r van tv. A vend6gszob6k ketezer
els6 dveiben volt olyann6 tdve, mint amilyen *ori'is. Azota a zuhanyz6t6lc6k
lettek cser6lve,
festve volt, nagy fejlesztdsre nem kertilt sor. Az dnkorm inyzat viszont nem
teljes eg6sz6ben
v ende gIiltds s al fo g I alkozik.
Kf,PES FERDINAND k6pvisel6 szerint ez nem igy van. Ha foglalk oznakvend6gl6t6ssal, akkor
azt teljes er6vel tegydk.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kdzhasznri Egyesrilet elnoke k6zli, hogy el kell
mennie,
fontos dolog jott krizbe, nem tudott tervezni,mivel nem kapott meghfv6t.

Tixozik

az ill6sr61.

AuAivt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy mds egy onkorm6nyzat killts6gvet6se mint egy
csal6di kassza. Aki benne van koriibbrol az<inkormdnytiiitugbun, aznagyonlOt
iud;a. 6,,;"i"h-;

halmozni tiibb tiz milli6 forint ad6ss6got, amit 6 megpr6b6l elkeri.ilni.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 megjegyzi, hogy mdgis sikeriilt osszehoznia

a polg6rmesternek.

AuAvt LASZLO polg6rmester kcizli, hogy a

tafiozits rcivid id6n beltl rend ezve lett. Mi a
probldma? Ha pl. nem vesznek telkeket, azok osszege megmarad 6s m6r tdbbet tudtak
volna
frzetni. Mennyibe keriil az 6voda? 14 fo gyerekl6tszrim mellett 10 milli6 forintba. A konyha
eset6ben 4 milli6 forintr6l van sz6, amikor az ovodttba tobb mint tiz mrlli6 forintot
,,fecc<ilnlk,,
bele. Es ez csak az, amit Erd6bdnydnek adnak. Az dpriletet az onkorm tnyzattartja fenn, fizetik a
rezsit, a karbantartanak, festenek stb.

KOVACS LASZLO k6pviselo megjegyzi, hogy eztminden teleprilds saj6t mag6n akfizeti.

ADAU LASZLD

polgdrmester elmondja, amikor Tokajjal volt tarsuliisi meg6llapod6suk,
tartoztak az iskola 6s 6voda szintjdn 12 milli6 forint t6rsul6si hozzajirulitssal 2011-ben. Annyi volt
a kiilcinbsdg a mostanihoz kdpest, hogy mindent Tokaj tilt, az dprilet fiit6s6t, vilfugitftst, iizet, a
munkavddelmi dolgokat, a pedag6gusok beret. Amikor 2013-ban elkezdt6k a-tfrgyalisokat
Erdd,bdny.6vel, fgy igyekeztek meg6llapodni, hogy ok is tudjanak fennmaradni 6s noOrogtasf4uO
is' Ugy 6llapodtak meg, hogy az epilet iizemeltetdsdt az dnkorm6nyzat frzeti, valimint a
normativa feletti reszt. Mdr ErdSbdnydn sincs csak huszo nvalahfuny gyerek"

MAJOROS PETER k6pvisel6 megjegyzi, hogy Tokaj ftzette a koltsdgeket, de az onkorm hnyzat
meg nekik frzette a dijat.

AOAVT LASZLO polg6rmester elmondja, hogy akkor az iskola 6s az 6voda kertilt cisszesen l1
milli6 forintba, most pedig csak az 6voda kertil annyiba.

MAJOROS PETER kdpvisel6: azt mondta a polg6rmester fr, hogy kifiz ette az adob6l a 4,9
milli6 forintot. 2017-es ad6bevdtel 25 milli6 forint, amib6l 20 milli6 forint az ipariizesr ad6.

V6lemdnye szerint nem folyhat be m6rciusban ennyi ipardrzesi ad6. A t<ibbi ad6nak is m6rcius 16-a
a hat6rideje. Az adokjelentSs rcszet mdg majd csak most fogi6k befizetni. Hogyan tudta befizetni
az ad6b6l, amikor az ad6bevdtel tflnyom6 rdsze majd, ezutitn fog befolyni.

AUIU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy nem lopott 6s nem is a zseb6b6l vett el6 ennvi
pdnzt.

MAJOROS PETER kdpvisel6 ism6telten kerdezi,hogy honnan tudta a polg6rmester fr kifizetni
a4,9 milho forintot.

BALOGH SANUOn k6pviselS el6szdr jegyzokdnyvon kiviil szeretett volna hozz6sz6lni, de
miut6n KOVACS LASZLO k6pvisel6 t<inyifvanitotta, hogy csak jegyz6kcinyvbe mondhatja, amit
szeretne
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kcizli, hallhatta a kdpvisel6 tiirsa, mint mondott a polg6rmester tr, honnan lett kifizetv
e atuloz6s.
Megkeresett olyan villlalkozfsokat, akik hamarabb befizettdk az ipariiz1si ad6t,
mint ahogy m6r
m6skor is segitettek.
Kdri Majoros P6ter k6pviselot6rs6t, emldkezzenvissza. 6 volt az az ember, aki - amikor afra
a
Dereszla Kft-ndl dolgozott 6s fjra kezdtdk a cdggel peresked6st - aztmondta,
hogy fizess6k vissza
a 19 milli6 forintot, ne menjenek a bir6sdgra, mert megdgetik a szf\ukat. Akk;; a testi.ilet nagy
r6sze rigy foglalt 6ll5st, hogy az dnkormdnyzatnakvanigazi6s bir6s6gra
mentek.

MAJOROS PETER kdpviselo felh6borod 6sat fejezi kr, az 6 fia emlit6se, valamint a ,,meg6geti
szqat kifejez6s miatt". Ilyen nem szokott mondani.
Megjegyzi, hogy akkor volt egy ellenszavazata.

a

BALOGH SANnOn kdpviselo k6zli, hogy o tiszteletben tartotta a k6pvisel6 t6rsa mond 6k6j6t.
Ha annak idejdn m6s lett volna a felill6s ds maga melld illlitottavolna a tribbieket, akkor
most hrisz
milli6 forinttal lenndnek a "s6rban". Az a szerencse, hogy ez nem igy tdrt6nt.
MAJOROS PETER kdpvisel6 gratulill az elmondottakhoz, a kdpviselo t6rsa el6re lfrtds1hoz.

Elndz6s6t kdri a tdveddsddrt.

AOAwt LASZLO polg6rmester ism6telten elmondja, hogy mindenki megkapta az anyagot, a
megbesz6ldsen pedig a teljes nyersanyag meg volt mindenkinek. Ertelm eitek, kiveseziek
a
dolgokat' Megk6rdezte a februfu 27-i Ul6sen, hogy van-e valakinek a 2017. 6vi kcjlts6evet6shez

mondand6ja, nem volt.

MAJOROS

pf.fEn

kdpvisel6 elmondja, ebben igaza van

a

polg6rmester frnak,

kdltsdgvetdshez b6rmikor lehet hozzitszolnival6juk, akkor nem volt, most van.

de

a

AnaiU LASZLO

polgdrmester kcizli, 6 most is megk6rd ezte. Amrilt h6ten pdnteken megkapt6k
mfil ahatdrozat ds rendelettervezelet, valamint azok mell6kleteit kepezo szdmszakitdbl6kat. Volt
idejtik ffitanulmfnyoznr,kdrdezi, mi az amit fgy gondolnak, hogy probl6m6s. Ha m6g kell egy nap
a dcjnt6shez, alckor :iujra talalkozhatnak a kolts6gvetdssel kapcJolatban, addig nizz1k a7" m6g
egyszer. M6s testtiletnel ez rigy mrikddik, ha ad6ss6g probldma van, azon van a testillet hogyan
lehetne megoldani a probl6m6t , a tartozlsukat rende zni, ugy kij onni a dologb6l, hogy az j6 legyen
6s ne ellene mrikcidni, mert az ad6ss6grendezds a "legocsm inyabb" doiog u uilagon, u-it ot
egyetlen egy szdrmlifi be kell vinni Miskolcra alfuiratni a cs6dbiztoshoz.flrul-annak, hogy sikenilt
lerendezni a tartozlst. Tcjrt6netesen ha nem jritt volna ez ossze - rigy ahogy v6giil is risszejcitt akkor amai nap folyam6n a Petofi riti p6nzbol elvette volna ezt az <it miliiOt, mert tudja, ttogy

m6rcius 15-e ut6n az ad5b6l vissza tudta volna tenni.
Nem kaptdk meg a b6remel6sre a normativhL, ami 700 ezer forinttal emelte meg a havi kiad6st. Az
6llam nem t6mo g atj a a gar antfit b drmini mum eme I 6 st.

Mi a fontos, hogy mrikodjon egy onkormfnyzat, vagy, hogy kerdkkcit6st csin6ljanak

6s

kigolyozzdk a polg6rmestert. Ez esetben bir6s6gra kell menni. Mindent el fog kcivetni, hogy az
cinkormrinyzat mrikodjcjn. Ha ez nem tetszik valakinek, meg van rd alehetosdgi, hogy feljelJntse,
b6r torvdnytelen dolgot nem kovetett el. M6shol a polg6rmester mell6 a testiilet ..le ,lU olyurt
dologban is, ami pdnziigyileg nem igazin helydn val6, hogy ne kertiljcin cs6deljrir6sra az
dnkorm6nyzat.

MAJoRos PETER kdpvisel6

megndzi a bankkivonatot, melyet megk6sz6n,

ADAM LASZLO polgiirmester kdrdezi, hogy a kozos onkormiiny zati hivatal kolts6gvet6s6vel
kapc solatban van- e

valakinek meg hozzdfuzni v aloj a.
Tobb hozzitszolils nem 16v6n szavazisra teszi fel a kozris 6nkorm6nyzati hivatal k6lts6gvet6sdr6l
sz6l6 hat6r ozati j av aslatot:
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A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 kdpvisel6 vett r6szt 6s 2
igen
szavazattal, 3 ellenszavazattal, tart|zkodis n6lkiil nem fogadja el a hatilrozatijavaslatotoigy
a Kiiziis OnkormdnyzatiHivatal 2017,6vi ktilts6gvetdse nem keriilt elfogad6sra.

AoAnn LASZL} polgdrmester miel6tt az dnkorm6nyzat k<ilts6gvet6s6nek tervezetdvel
k6ri a k6pvisel6 hozzdsz6lttsdt, kerdezi, hogy mi az tdok, mi az ami nem

kapcsolatban

elfo gadhat6 a kcizd s onkorm6ny zati hiv atal kciltsd gvet6s tervezetdben.

MAJOROS PBTER k6pviselo nem kiv6n hozz6sz6lni.

KOVACS I;-ASZLO kdpviselo k6zli, hogy csiitcirrdkon az egyittes kdpviselo-testtileti tildsen
visszatdrnek

16.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, hogy legk6sobb m6rcius 17-ig adatot kell szolgrlltatni
kdlts6gvet6st illet6en.

BALOGH SANoon kdpviselo szerint j6 lenne l6tni, min kell javitani

a

a kciltsdgvet6s tervezetben.

AnAm LASZL} polg6rmester ism6telten k6rdezi, mi azami nem stimmel?
MAJOROS PETER kdpvisel6 ugy 1rzi,hogy m6g nem tudja elfogadni

a kciltsdgvet6st.

BALOGH SAIqnon kdpvisel6 megjegyzi, hogy ezzela hivatali dolgoz6k munk6j6t nehezitik.

AuAtvt LASZLO polgifumester elmondja, hogy
az <jnkorm6nyzat koltsdgvet6sdt nem fogadt6k el.

a h6rom telepiil6s kcilts6gvet6s6rol van sz6, nem

MAJOROS PETER kdpviselo elmondja, megv6rj6k vele a krizcis onkormanyzati iil6st, m6g

belefdr azidobe.

AOAnf LASZLO polgSrmester k6ri, hogy

t6rjen ek

anyagdt szintdn megkapt6k a kdpvisel6k.

KovAcs LASZL}

tfi az onkormanyzat kcilts6gvet6s6re, melynek

kdpvisel6 megjegyzi, hogy azkapcsol6dik a m6sikhoz.

ADaivl LASZLO polg6rmester elmondja, hogy ez nem a kozris

kiilts6gvet6se, hanem

Hozzilsz6lits nem

B o dro

l6vdn

<jnkorm6nyzati hivatal

gkisfalud Onkorm iny zat6e.
szavazdsra teszi

fel

Bodrogkisfalud Onkormdnyzata 2017. 6vi

kdltsd gvet6 s6r6l sz6 16 rendelet-te rv ezetet.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia ktiziil, a szavazhson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 2 igen
szavazattalo 3 ellenszavazattalrtart6zkodirs n6lkiil nem fogadja el a hat1rozatijavaslatotrigy
Bodrogkisfalud kiizsdg Onkormrinyzatinak 2017.6vi kiilts6gvet6se nem kertilt efogad6sra. -

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, ha a kozos onkorm6nyzati h1atal krilts6gvet6se elfogad6sra
kertil cstitcirtokcin 6s abban esetleges m6dosit6sok lesznek v6grehajtva, azbeepilaz <inkorri1nyzat
kdltsdgvetds6be.

MAJOROS PETER kdpvisel6 kozli, amennyiben a kdzcis 6nkorm6nyzatihivatalkdlts6gvet6se 6t
fog menni, meg fogjrik szavazni az tinkormdnyzateet is. Ha kell ut6na mdg maradnak. Szeretnd
tudni, hogy a m6sik k6t <inkormdnyzatnakmi ahozziftllfusa.

II
Anann LASZLD polg6rmester elmondja,

megkdrt e az inajdnlatot az orvosi rendel6ben az ajt6k
az abaujszdnt6i Majoros 6s i6rsa faipiri Kft-t61, akik tudomdsa szerint profik
a
szakmhban A h6rom ajt6 hangszigeteldse kompletten 372.872.-Ft.
Ez az anyagkolts6g 6s a
qunk{ij. Egy p6nteki napon rendeldsi id6 utrin elviszik majd, az ajt6kat 6s h6tf6n reggel
visszahozzrik 6s felszerelik. Mindezt majd akkor, ha m6r tatiaU,
hogy aUnat anyagilag, mert
p6nztik annyi "mint bekina talu."
hangszigetel6s6re

MAJOROS PETER kdpvisel6 azzal kezdte volna, hogy sikeriilt
bedrkezett ett6l 6s ett6l a c6gt6l 5 milli6 forint ipanizdsi ad6.

ALEXA ILONA
sem hozni,

alj.egyzo kcizli,

ki mennyit fizet.

rendez

ni a

tartozlist, mert

hogy ez ad6titok. Nem lehet m6g a testi.ileti tagok tudom6s6ra

AuAivt LASZLD polgdrmester kerd.ezi,hogy prily6zzanak-e a kompra vagy nem. K6rte, hogy

a

mai napra gondoljdk ezt itt' Mfu a miniszt6rium el6tt van a ptiyazati'kiiras]"Btotte
fel kell k6mi a
krjzlekeddsi hat6s6got, hogy vizsg6lj6k meg a kompot.
Ismdtelten kdrdezi, hozzdjfuul-e a testrilet ahhoz, hogy a pflyfuatotbenyrijts6k?
Az d,sszeg kb. 7-g
milli6 forint lesz, de lehet, hogy mdg tcibbre is ki fog jdnni, amib6l j6 h; 4"-5 milli6 forinto"t
fognak
kapni. Pillydzni kell, hogy biztositani tudjrik az iiemkepessdget. A balesetmentes
mtikcjdtetds6t
csak igy tudjdk fenntartani, ha nem, bezfratjaa kompot.
Most volt Tiszacsegdn, ahol vis-maiorbanpillytntaka komp rendbetdteldre. Felolvas
egy levelet,
melyet a Nernzeti Fejlesztdsi Minisztdrium irt anagyrdvi rinkormrinyzatnak, amib6l
t<itrinit<, trogy
visszakdrldk a 2009. 6vi komppillyftzatra elnyert osszeget, kamaiaival egyiitt, mivel
a komp
mrikridtet6se abban az evben szrinetelt.
K6ri a kdpviselok dcintdsdt, hogy prily6zzanak-e vagy sem a kompfehij it6sra.

MAJOROS PETER kdpvisel6 nem 6rti, hogyan kapcsol6dikide aza lev6l, melyet
rir felolvasott.

AlAtvt LASZLD

polgiirmester elmondj
pillydzatos komp nem rizemel egy 6vig.

a polg6rmester

a, azdrt ismertette, hogy l6ss6k mi tdrtdnik, ha

egy

MAJOROS PETER kdpvisel6 akkor sem 6rti ez rdjukmidrt vonatkozik,hiszen ok tizemeltetik a
kompot' Egy dvig nem pillyaztak. Tudja, hogy amikor pdlyaznak attol szdmitva cjt 6vig
kcitelesek

iizemeltetni a kompot.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 megjegyzi, hogy majd csi.itcjrtokon dontenek err6l is.

An4vl LASZLO

polg6rmester meg aztnemdrti, hogy mi valtozik csritrirlokig, a kdltsdgvet6snek
ds a komppttlyilzatnak semmi kcize egym6shoz. Dcintsenek most, arr6l volt sz6,1ogy
m6rJius 13-ig
6tgondolj6k.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint sem mirlik rajta semmi, ha most d6ntenek.

LASZLO polgdrmest er szavazfxra teszi fel a 2017 . dvi kompp hlyazatbenyrijt6s6r6l
{?+y
al6bbi hatfn ozatij avasl atot
:

Hatdrozati javaslat
B o dr o gkisfalud Kazs d g

/20

onkormdnyzata Kdpvis eki I

I 7. (III. I 3. ) hatdrozatlervezete :

e s tt

il ete

sz6l6

t2
Tdrgy: 2017. dvi komppdlydzat
Bodrogkisfalud kazsdg onkormanyzatdnak Kdpviseki-testtilete
tig,t hatdroz, hogy az \nkormdnyzat
dltal ilzemeltetett komp biztonsdgos miikodtetisdnek biztos{tdsa miatt
2017. dvben palydzatot nyiljt
be a komp feliljitdsdra.
Hatdridri: folyamatos
FelelSs: polgdrmester

A K6pviseld-testtilet jetenl6vd 5 tagia kiiziil, a szavazitson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szavazattalo ellenszavazat, valamint tartlzkodris n6lkiil
egyhangriiag etfogad ja a hatirozati
javaslatot 6s az ali,}bi hatilrozatot hozza:
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pviseldtestiiletdnek

Tdrgy : 20 17 . 6vi kompp 6ly 6zat

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete
_

rigy

hat6roz, hogy

az

onkormiinyzat 6ltal iizemeltetett komp biztons6gos mrikodtetds6nek biztositrisa
miatt2017. 6vben
p6lyazatot nyrijt be a komp felujit6s6ra,

Hat6rid6: folyamatos
Felel6s: polg6rmester

AnAu LASZLD polgdrmester

meg fogja k6mi a szakembereket, tjak cissze, milyen
anyagsziiksdgletek vannak a komphoz, hogy cissze tudj6k allitani a pdlyLzati
anyagot, amit majd a
testiilet elet6t. Most miir nincs kciteliik, a deszkdzatiossz, a cs6nak rossz 6llapotban
van, rendbe
kell tenni, l6ncot, kompkdtelet, csigiikat, d,eszktnatot, koteleket cserdlni kell, kieg6szit6
dogokat
kel I b e s zer ezni, tagdij at, bizto sit6st fi zetni.

ALEXA ILONA aljegyz| elmondja, feliil kell vizsgrilni az anyakonyvi esem6nyek
engeddlyezdsdnek szabiiyailr6l, valamint az esemdnyekhez fiizbdo tclbbtetszolgdltat6soi6rt

frzetendl dijak mdrrdk6r6l sz6l6 9/2011. (xI.29.) rendeleitiket.
Ismerteti, hogy a rendelettik mrttarlalmaz.
A rendelet drdemi r6,sze maradna, csak jogszabillyviitozds kcivetkeztdben azeddigi l9g2.6vi
17.
torvdnyerejri rendeletben foglalt felhatalmaz6s helydbe a Magyarorsz1ghelyi
dnkorm6nyzatairol
sz5l6 2011. 6vi CLXXXIX. ttirv6ny l6p, valamint az anyakcirryui etsarasrOt
sz6l6 2010. 6vi I.
trirvdny, mely 2012-ben l6pett hatillyba.
Ennek megfeleloen ismerteti azuj rend,elet tervezet6t 6s kdri az azzalkapcsolato
shozz1sz6lisokat.
B o dr o gki sfalud kr) zs d g On korm

dnyzata Kdpvis

el fite

sttiletdnek

Az anyakonyvi esemdnyek engeddlyezdsdnek szabdlyair1l, valamint az esemdnyekhez
fiiz1dd
tobbletszolgdltatdsokdrt fizetendri dij ak mdrtdkhr6t.
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Bodrogkisfalud kazsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviselri-testillete
az anyakdnyvi eljdrdsrLl sz6l6
2010. dvi L rcrvdny (Tovdbbiakbai: At,) 96.
kapott
$-dban
felhatalmazds alapjdn, az Alapthrvdny
32. cikk (l) bekezdds a) pontjdban, az At. 19. -dban
meghatdrozott fetadatkdrdben ilidrva'a
$
kovetkezdket rendeli el
;

1$.

A

rendelet hatdlya B;odrogkisfatud kozsdg onkormdnyzata (tovdbbiakban:
onkormdnyzat)
illetdkessdgi
teriiletdn a hdzassdgkot,lssel kap"csotatbor ryiitott tr)bbletszolgdltatdsokra
teried ki.
2. S.

E rendelet alkalmazdsdban;

1'

2.

3'
4'

5'

alapszolgdltatds" az anyakdnywezetdnek a hivatali hetyisdgben
a munkaideje alatt az
"s
any akd nyv i e s e m 6 ny s o r dn j o gs z ab dty b an r 6 gz ite
t e lj dr iis a d s z c)v e ge
anyakonyvi esemdny; a hdzassdgkotds
hivatali helyisdg;
onkormdnyzat dltal az anyakonyvi esemdny lebonyol{tdsdra
biztosftott
-az
arra alkalmas helyisdg
(3917 Bodrogkisfalud, Kossuth fu 6J., i*nnryib,un
a szertartdson a
ndszndp is rdszt vesz 3 9 r 7 Bodrogkisfarud Kossuth tit T I
.)
hivatali munkaidti:.-a Bodrogkisfaludi Kdzds Onkormdnyzati Hivatal
szdmdra a Szervezeti
d s Miiko dd s i s z ab dryz at b an me ghat
dr o z o tt munkar e nd
tdbbletszolgdllor(t az anyakdnywezetdnek a hivatali helyisdgen k{villi,
vagy a hivatali
munkaiddn k[vul rcrtdnt anyakdnyvi esemdny sordn jogszabdlyban
r1gz[tett eljdrdsa ds
;

szovege

-r$

Q) Anyakanyvi esemdny a Munku Tdrvdnykanyvdben meghatdrozott munkasztineti nap
kivdteldvel * hivatali munkaidfin kfvut hdt/6t6t csatardkig naponta
I6 6rdt6l 1g 6rdig, pdnteken I3
6rdt6l I9 6rdig, szombaton I0 6rdt6l l9 6rdig terjed| idiszakban tarthat|.
(2) Hivatali helyisdgen kivilti helyszinen az anyakonyvi esemtlnyt
a felek irdsbeti kdrelme alapjdn a
iegltzd akkor engeddlyezi, ha az anyakdnyvi esemdny mdltdsdga, iekintdtye nem csorbut, irauua
szemdlyes adatok ds az anyak\nyv megfelel6 vddelmi biztositott.
(3) A hivatali helyisdgen kivtili anyakdnyvi esemdny nem veszdlyeztetheti
a mdr eldjegyzdsbe vett,
i s 6 gb e n me gt ar t and6 any ako nyv i e s e m 6 ny
t e b o ny o I it ds dt.

hiv atal i he ly

4.9.

(1) Hivatali

helyisdgen

klvilli anyy(anyyi

esemdnyhez kapcsol6d6 tobbletszolgdltatds
| 1o.oo0.-rt i li,q dijat kellfizetni.

ellentdtelez,lsekdnt- a (4) bekezddsbenfoglaltaikiv6tet6vet

(2)

Hivatali munkaiddn kival rcrtdnT anyakdnyvi esemdnyhez kapcsot6d6 mbbtetszolgdltatds
ellentdtelezdsekdnt - t (4) bekezd,lsbenfogtaitak kivdterdvel
- s.ooo.-it iii,q- aijot kell fizetni.

t4

(3)

Hivatali helyisdgen kivt)ti ds hivatali munkaidfin

k{vilt tr)rtdnd anyakr)nyvi
az (I) rls (2) bekezd|sben

esemdnyhez kapcsol6d6 tdbbletszolgdltatds ellentdtelezdseklnt
me ghatdr o z o tt d[j at e gtiltt e s e n ke ll me gftz e tni.

(4) A

hdzasul'k valamelyiklnek kazeli hatdtlat fenyegetd eg,lszsdgi dllapota
esetdn

anyakonyvi

(5)

Az

ese

mdny

Ieb o

ny ol ltds a dfj mente s.

az

(l) ds (2) !1ke.zdd{en meghatdrozott dfiat az onkormdnyzat rrlszdre az anyakc)nyvi

esemdny megtartdsa

ekitt legaldbb I0 nappal kdszpdiz-dtutaldsi megbizdssal vag,, a hdzipdnztdrba
tortdnd befizetdssel kell megfizetni. A befizeidst, igazol6
felid\szetv1nyt vqgy a bev,lteli
pdnztdrbizonylat ,,nyugta" pdlddnydt a kdzremi;kadi onyoiaryrezetd
szdmdra legk6s6bb az
anyakonyvi esemdny megtartdsa ekitt 2 nappal be kett mutatni.

(6) Az anyakonyvi esemdny elmaraddsa esetdn
jelzdse alapjdnvissza kellfizetni a befizetd rdszdre.

a

befizetett dfjat az anyak\nyvezetd irdsos

5$
Amennyiben az anyakt)nyvezetd nem a koztisztvisetdkiogalldsdrdl szdt6
tr)rvtlnyben meghatdrozott
szabadidri kiaddsdt kdri :

a') hivatali helyisdgen kivilli ds hivatali munkaidfin kivt)li anyakdnyvi esem1nyndl tartdnd
kazremiikodds esetdn esemdnyenkdnt brutt| 7.000.-Ft dijazds iltitt meg.
b') hivatali helyisdgben, hivatali munkaiddn kivt)ti aryakinyvi esemdnyidl tr;rt6nd kc)zremiik1dds
dfj az ds dnak md r t d lce any ako nyv i e s e m dnyk6 nt br ut i 6 4. 0 0 0. - Ft

6.$.

Ez a rendelet
o

2017'_ m-drcius 16. napjdn
nkormdnyzati r endel e t hat iilv dt ve s zfti.

ldp hatdlyba, ezzel egyidejiileg a 9/2011. (XI.2g.)

AnAm LASZLO polgdrmester kdrdezi, a hivatali helyisdgeket ki

lehetne-e b6viteni
tornateremmel, ahol lagzikat is szoktak tartani, hogy ha egyben rr.r.tndk megtartani
ott azeskiiv6t
is, akkor arra legyen lehet6sdg.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 j6nak tafi1a azcitletet, az is bevdtelt jelent az cjnkorm6n yzatnak.

ALEXA ILONA aljjgyzl elmondja, hogy a rendeletbe bekeriilhet a Bodrogkisfalud, Kossuth rit
6llA. sz6malatttal6lhat6 6ptilet is, annak semmi akadillya.

AnAu LISZLD polg6rmest er szavazdsra teszi fel az anyakonyvi
esem6nyek engeddlyezdsdnek szabtiyair6l, valamint az esemdnyekhez tiizAdO
tdbbletszolg6ltatrisokdrt fizetendo dijak mdrtdkdrol s2616 rendelet-tervezetet
az itt elhangzott
Tobb hozzdszolts nem ldvdn

kiegdszitdssel.

15

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett
r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartrizkodds n6lktil egyhangrfiag
elfogadja a rendelettewezetet 6s az alilbbi rendeletet alkotja:
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6testiilet6nek
3/20 1 7. (III,r I 4.) iinkormri+vzati rendelete
Az anyakiinyvi esem6nyek enged6lyez6s6nek szabflyair6l, valamint az
esem6nyekhez ftiz6d6
tii b b letszo lgdltatfs ok Ert fizetend6 dij ak m 6rt6k6r6l.
Bodrogkisfalud krizseg Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testrilete az anyak1nyvi
elj6r6sr6l sz6l6
6vi I' torvdny (Tov6bbiakban: At.) 96. g-riban kapott felhatalmazi, utuiian,
?010'
az Alaptorveny
32' cikk (1) bekezdds a) pontjbban, az At. 19. g -6ban meghatfrozott feladattrir6ben
eljfnva a
kcivetkez6ket rendeli el:

1.$.

rendelet hx|Iya Bodrogkisfalud k<izs6g Onkorm6nyzata (tovdbbiakban:
+
illetdkessdgi tertilet6n

Onkorm6nyzat)
ahlzassitgk<jt6ssel kapcsolatban nyrijtott tdbbletszolg6ltat6sokra terjed ki.
2.$.

E rendelet alkalmaztxdb an:

6'

alapszolgilltatts: az anyakonyvvezetonek a hivatali helyisdgben a munkaideje alatt az
anyakdnyvi esemdny so r6n j o gsz abillyb an r o gzitet eljar asa 6 s szcive ge :
7. anyakdnyvi esemdny: a h6zass6gk<it6s
8. hivatali helyis6g: az cinkormdnyzat fital az anyakcinyvi esemdny lebonyolit6s:ira biztositott
ama alkalmas helyisdg (3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ut 65., u-.*yib.n
a szetlartason a
ndsznep is r6szt vesz 3977 Bodrogkisfalud Kossuth ifi 7l.vagy u Zgn Bodrogkisfalud,
Kossuth ft6llA.)
9. hivatali munkaid6: a Bodrogkisfaludi Kcizos 0nkorm6nyzati Hivatal sz1mfua a Szervezeti
6sMtikrtddsiSzabillyzatbanmeghat|rozottmunkarend
l0.tobbletszolgaltatfy: az anyakonyvvezetonek a hivatali helyisdgen kivtili, vagy a hivatali
munkaid6n kivril ttirt6nt anyakonyvi esem6ny soriin jogszabilyban rogzitett eljdr6sa
6s
szrivege

3.$.

(1) Anyakiinyvi esemdny

- a Munka Tdrv6nykonyv6ben meghatinozott munkasziineti nap
kiv6tel6vel - hivatali munkaid6n kivtil hdtfdtol csritortcikig naponta 16 orat6l 19 oriig,p6nteken
1i
oratSl19 6raig, szombaton 10 6r6t6l 19 oraigterjedo id6szakban tlrr1lhat6.
(2) Hivatali helyisdgen kiviili helyszinen az anyakonyvi esemdnyt a felek irrisbeli
kdrelme alapj1n
a jegyz\ akkor enged6lyezi,haazanyakonyvi esemdny m6lt6s6ga,
tekintdlye nem csorbul,tovibb|
szemdlyes adatok es az anyakonyv megfelel6 v6delme biztositott.
(3) A hivatali helyisdgen kivtili anyakdnyvi esem6ny nem veszdlyeztetheti
ambr eldjegyz6sbe vett,
hivatali helyisdgben megtartand6 anyakonyvi esemdny lebonyolit6s6t.

t6

4.$.

(7)

Hivatali helyisdgen kivtili anyakcinyvi esemdnyhez
kapcsol6d6 tribbletszol g1ltatas
to.ooo.-r,1.
aea dijat kelr fizetni.
-

ellentdtelez6sekdnt- a (4) bekezddsben rogtalta[
kivdteldvel

(8)

Hivatali munkaid6n kivtil tdrt6n^d anyaktinyvi esemdnyhez
kapcso.l6d6 tctbble tszolg1ltatds
ellent.telez.sekdnt - a (4) bekezddsben foglaitak
kivdterever - s.ooo.-pt iara oi:"t kell fizetni.

(9)

Hivatali helyisdgen kiviili 6s hivatali munkaidon kiviil
trjrt6n6 anyakcinyvi esem
kapcsol6d6 ttjbbletszol gilltatas ellentdtelezdsekdnt
ui (tf e, (2) bekezdesben meghatriro zott
'nyhez
dljat
egyr.ittesen kell megfi zetni.

(10) A

hinasul6k valamelyik6nek kcizeli hatilllal fenyegeto
eg6szs6gi 6.1lapota eset1n
anyakdnyvi esemdny lebonyolit6sa
diimentes.

(11)

az

Az (1) 6s (2) bekezddsben

meghat6rozott diiat az rinkormhnyzat r6sz6re az
anyak1nyvi
esem6ny megtartiisa el6tt legal6bb 10 nappal
kl,szpdiz-dtutal6si megbl6ssal vagy ahfnipenzt'rba

tdrtdno befizetdssel kell megfizetni. A- befizetdst, igazolo
felad6szelvdnyt vagy a bevdteli
pdnztdtbizonylat ,,nyu gta" pelddnydt a kozremrikod6
anyako nyvezet; szimara legk6s6bb az
anyakrinyvi esemdny megtart6sa erott2nappal be kell
mutatni.

(12) Az anyakcinyvi esemdny elmarad6sa eset6n
jelz6se alapjtnvissza kell fizetni abefizeto
rdsz6re.

a befizetett dijat az

anyakonyvezeto iriisos

s.$.

Amennyiben

az anyakdnyvezet6 nem a

me ghatdr ozott szab adid6 kiad6srit kdri

kdztisztviselok jog6ll6s6r6l sz6l6 tcirv6nyben

:

c') hivatali helyisdgen kivrili 6s hivatali munkaidon kivtili anyakcinyvi
esem6nyndl
krizremrikod6s
eset6n esem6nyenkdnt brutt6

7.

000.

-Ft dijazksitteti mei.

d') hivatali helyisdgben, hivatali munkaid6n kfviili anyak<inyvi
dijazasdnak mdrtdke anyakonyvi esemdnykdnt bruti6

4.

000.

tcirt6n6

esem6nynZl tcirt6n6 kcizremrik6d6s

-Ft

6.$.

Ez a rcndelet 2017. m6rcius 16. napldn l6p hx6lyba, ezzel egyidejtileg
dnkormdnyzati rendele t hatalv 6l vesziti.

AnAu LASZLO polg6rmester

a 9l20ll. (XL2g.)

elmondja, hogy az szP Irodrival egyeztetett A pet6fi
rittal
kapcsolatos kozbeszetzdst 5k vegzik. H6rom ceget
tertek fel aj6nlattdtelie, u Mugyu, Bau Holding
zfi'-t (1117 Budapest, Giibor Ddnes u.2,), a Geo-Roxon Kft.-t (:sto
Miskolc, Szab6 zoltdnu.2l.)
6s a "Little" Bt-t (3379 Egerfarmos, Rrik6czi u. 1.).Az
els6 c6g, avolt Strabagot takarja. szabad
utat kaptak, ha megj6n a jd id6,kezd6dhet azutepites.
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K6ri, akinek van mlghozzitsz6lni val6jaaztegye
meg.
KEPES F ERDINAND kdpvi s elo azalpol grirmester

me gv6l aszt6s6r

a k6rd,ez 6.

AnAnn LASzLo polg6rmester elmondja, hogy a bir6s6gi

dcintds joger6re emelkedett, igy most
mfu vftrhatj6k a korm6nyhivatal ddntds6t.
Tdjekoztatja m6g a testtiletet an,ol, hogy kb. 2,5
milli6 forint ad6ssriguk jcitt dssze. A Borsodviz
fel6 381 ezer forint, aFogirz fe16 kdt havi dij,
valamint tcibb beszrilfito rete vantartoz1tsuk. Az
EMASZ-t kifizett6k. toipon t
hogy mikor mit fizetnek ki. pl. tJjvari vilmos
vrillalkoz6val meg6llapodtak, hogy"iiaz egyik telii
a szhmliginakkifizett6k, a m6sik fele m6g h6tra

-t.*i,

Tiibb napirend nem l6v6n z6rtilestrendel el.

Kmf.
Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
es megbizfts6b6l:

*Ht',ht"aljegyzb

S.//.s;-z

j

Balofih S6ndor
egyz6konyv-hitelesito

Bod rogkisfalud Kiizs6g polg6rmestere
3917 Bodrogkisfalud fossutf,
65.
Web : bodrogkisfalud.hu
bodrogkisfalud@bokihiva. t_online.hu
I-T3l'
Tel./Fax.: 47/396-056

fi

MEGHiVO
Tisztelettel meghivom 2017. mrircius
13-rin (H6tfd\ fioo
rrozos Unkormfnyzati Ilivatalban
rendkiviili k6pvisel6-testiileti iil6s re. @odrogkisfalud,

I

'

ra

a Bodrogkisfaludi
rit 65.) tartand6

Bodrogkisfalud kozsdg onkorm6nyzata ds
rntezmhnyei 2017 evikciltsdgvetdsdnek
elfogadrisa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzb

Z6rt iil6s napirendje:
1

.

Egyszeri tirmogat6si kdrele m elbfuillitsa
El6adrl: Alexa Ilona aljegyzl

Bodrogkisfalud, 2017. mdrcius

g.

/ ,a4

l',..

Adrim Liszl|
polgrirmester

