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K6sztilt Bodrogkisfalud Ko zsdg
Onkorm fny zati Kdpvis el6-te sttilete
2017 . februin 27 -en
megtartott nyilt til6sdr6l.

K6sziilt: 2 pld.

Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kozs6g OnkormrinyzataKepviselo-testiiletdnek 2017. febru6r 27-en 17
6rakor megtartott nyilt iil6sdn.

A k6pviselotestiileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi Kozris 0nkorm6nyzatiH1atal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VANNAK:

Adam Lfuszl6polg6rmester,
Balogh Sfndor kdpvisel6,
Kdpes Ferdin6nd k6pvisel6,
Majoros Pdter k6pviselo.

IGAZOLTAN VAN TAVOT,:
Kov6cs Ldszlo kdpvisel6

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHiVOTT:
Alexa Ilona aljegyzo,
Hegedris J6nos a Bodrogkisfaluddrt Krjzhasznri Egyesiilet elncike.

ADAU LASZLO polgilrmester kciszrinti a megjelenteket, kril<jn a vend6geket. Elmondja,

hogy

Koviics Laszl6 kdpviselS elfoglaltsriga miatt igazoltan van t6vol. Meg6llapitja, hogy az 5 fos
K6pvisel6-testiiletb6l 4 fo vanjelen, igy a nyilt iilds hat6rozatkdpes, azt megnyitja. J,egyzokcinyv
hitelesit6nek Majoros P6ter kdpviselot jeklli ki.
Javasolja, hogy a Kdpvisel6-testiilet a meghiv6t egy napirenddel kieg6szitve - a K6z<js
Onkorm6nyzati Hivatal 6,s az 0nkorm6nyzx iOrc. evi kctltsegvetdsdnek m6dosit6sa - t6rgyalj6k
meg a napirendi pontokat az alfbbiak szerint, valamint kdrdezi, hogy van-e m6s javaslat a
napirendeket illet6en:
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,

Polg6rmester t6j 6ko ztatoja az elmult k6pvisel6-testiileti til6s 6ta trirt6nt esem6nyekrol
El6adt6: Ad6m Liszlo polg6rmester

2. A Bodrogkisfaludi Kozos Onkorm6nyzatiHivatal

6s

Bodrogkisfalud krizs6g }nkormfnyzata

20I 6. 6vi koltsdgvet6sdnek m6dosit6sa
El6adt6: Alexa Ilona aljegyzo

3. Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzataeslntezmenyei20lT dvi koltsdgvetds6nek
megvitat6sa
El6ad6: Alexa llona aljegyzo
4. Bejelent6sek, javaslatok, aktualit6sok

2

A Kdpvisel6-testi.ilet tagjainak a meghiv6ban szerepl6, illetve a javasolt napirendeken kivtil
m6s javaslata nincs, igy az 4 f6 jelenl6vo k6pvisel6b6l a szavazilsban rdszvevl 4 fo k6pvisel6testi.ileti tag 4 igen szavazattal. ellenszavazat,valaminttart6zkod6s n6lktil, egyhangrilag elfogadja
azt 6s az alilbbi napirendeket tdrgyalja meg:
1. Polg6rmester tdj6koztatoja az

elm:ialt

k6pviselo-testiileti iil6s 6ta tdrtdnt esem6nyekr6l

El6ad6: Ad6m Ldsz\o polg6rmester

2. A Bodrogkisfaludi

K<izds Onkorm6nyzatiHivatalds Bodrogkisfalud kcizsdg Onkorm6nyzata
2016. 6vi kdltsdgvet6sdnek m6dosit6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

3. Bodrogkisfalud kozsdg Onkorm6nyzataes Int6zmdnyei20lT 6vi kdlts6gvet6sdnek
megvitat6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzS
4. Bejelent6sek, javaslatok, aktualit6sok

1. napirend

eloz6 testtileti ril6s - 2017 .janurir 30. - 6ta eltelt id6szakban
tdrtdnt esemdnyekrol az al6bbiakban tajdkoztatja a testiiletet:
- 2017. februrir 1-6n Kov6cs Agnes megbizott dpit6sszel 6s Csicsek Dezs6n6vel egyeztettek a
telepi.il6s arculati kdzikdnyv kiad6s6val kapcsolatban. M6rcius 9-6n 17 orukor lesz egy lakoss6gi
forum ezzel kapcsolatban, melyr6l 6rtesit6st fognak kapni a lakosok. Csicsekn6 az Eszakmagyarcrszdg napilapban megjelen6 cikkdben kifejtette az arculati k6zikdnywel kapcsolatban,
hogy miket v6r el a lakoss6gt6l, fenyk6peket, archiv k6peket, stb. El6g gyors iitemben kell
dssze6llitani a k6ziktinyvet, ami a kdsobbiek folyam6n m6dosithat6, cser6lheto lesz. Minden6l
kozelebbi tajlkoztatdst majd Kovdcs Agnes epiteszfog adni.
- Bodrogkisfalud keri.ilt ki a "kalapb6l" a Borklub rendezdset illetoen. A Patrfcius Borh6z adott
helyet a rendezv6nynek 2017 . febru6r 8-6n, ahol eleg szep szttmban megjelentek a polg6rmesterek
6s a venddgek. A 27 polgarmesterb6l 20 fd kdpviselte mag6t, ahat meghfvott vend6gb6l jelen volt
Tdrok Desz6, a Megyei Kdzgytil6s elncike, Demeter Ervin korm6nymegbizott rir mint meghiv6 6s
meghivott, Kiser Ldszl6 6llami foepitesz, a Tokaji Borvid6k Hegykdzsdgi Tan6cs6nak elnoke,
Pr6cser Mikl6s. A kdt v6laszt6kertilet orszriggyrildsi k6pviseldje dr. Mengyi Roland 6s dr. Horcsik
Rich6rt nem volt jelen. H6t bor6szatot hivtak meg, a Patricius Borhinat, a Dereszla Kft-t, a
Hangavdri sz6l6birtokot, a Carpinus Bor6szatot, a Bott Pincdszetet, az Illes Pincdszetet 6s a
Bodrog-bor Mrihely Bor6szati Bt-t. Nagyon j6l sikeriilt a Borklub, biiszkdk lehetnek 16, hogy
lebonyol6dott egy ilyen rendezveny a telepi.ildsen. Volt l-2 polgdrmester, akik egydb okok miatt
nem tudtak eljtinni, pedig jeleztek, hogy jonnek, 6s van egy pdr, akik notorikusan nem l6togatj6k
ezt a rendezvdnyt a27 polgfumester kdztil.
- 2011. febru6r l6-6n EFOP-os pillyazattal kapcsolatban S6toraljarijhelyben vettek r6szt egy
egyeztetdsen az aljegyzo asszorrtyal, Molndrne Zborai Betfiilal6s Holhos Csill6val egyiitt. Ott
egy j6 besz6lgetds alakult ki kdt 6s fdl 6r6n kereszttil. M6g kezdeti st6diumban van a
S6toraljarijhely v6ros konzorcium vezetdsdvel beadand6 pfiydzat tigye. A konzorcium tov6bbi
tagSai, Makkoshotyka, Hercegkrit, Tolcsva, Erd6horv6ti, Sfnazsaddny, Bodrogkisfalud, Szegi,
Szegilong, 6s a Tokaj Borviddk Fejl6ddsddrt Nonprofit Kft. Azon pillyazok nyerhetnek el 500
milli6t, ahol a telepiilds, illetve a konzorciumhoz tartoz5 telepiil6sek l6leksz6ma a 20 ezer f6t el6ri,

AnAnn LASZLO polg6rmester az
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illetve meghaladja. Az, hogy

osszess6g6ben a palyazat mit fog takarni 6s mit nyerhet a
telepiil6s mdg nem teljesen tisztinott.
- 2017. febru6r 16-in utasitotta a kompkezelot akdtelek elvdgdsfua a jl,gzajlas miatt.
Febru6r 206n 6rte el a j6g a teleptildst egy 800 m6teres, majd egy kis sainei utan .gy 600 m6teres
j6gtcimeggel, mely oldalr6l megnyomta a kompot. A fti
komptest kint volt a parton, a k6telek nem
akadttlyoztrik a j6gnek a levonulis6t. A rendezvdnyhaj6 megldkte a jeget,
igy az nem okozott
nagyobb k6tt a kompban. A.jdgzajlas m6sfdl 6r6s volt, a tokajihoz kdpesi jttirptitt.
- Febru6r 23-an az Allamkincstdr folytatta az ellenoru6st, ami meg fltart apritis v6g6ig,
amikorra
lesz jelent6s' Ezen a napon megtrirtdnt az addsveteli szerulde{ al6ir6si
az lJral fe-ie ingatlan
vonatkoz6sitban.Fizetdsi haladdkot kdrt m6rcius 16-aihatdrid6vel. Az adfusveteli
szerzod,ds al6 van
frva. 350 ezer forint v6teli 6rat kell kifizetni, valamint az igyvedi krilts6g 17 ezer
forint, a
ftildhivatali 6.600'-Ft. xznvtsz-n6l kell iltiratni az 6rttt,merl nincs kikapcsolv a az
6ranr.
- 2017. februrir 24-en ZHK tildsen vett rdszt, ahol ism6t felvetette a zdldhullad6k k6rd6s6t,
miszerint, mi6rt nem viszik el azt Bodrogkisfaludr6l 6s Bodrogkeresztrirb6l.
M6jus folyamiin
megpr6b6lj 6k ezt orvosolni, valoszin:d innen is el fogjrik szilllitani. adnak zs6kot,
amil ki keli majd
rakni ha megtelik, elszrillitjrik 6s hagynak helyette m6sik zs6kot.
- 2017 ' febru6r 24-en helyrerakt6k a kompot, ann6l is inkAbb, mert az erddszet 6t
szeretne hozni a
f6t. Teljesitettdk a kdr6st, mely egy teljes napot vett ig6nybe, hogy a triloldalr6l visszahuzz1k
a

k<itelet.

- amai nap fblyam6n volt m6g ott egy kis kozmetikfn6s, a kcit6lcs6rl6t kellett meger6sfteni, hogy
teljes eg6sz6ben mrikod6kdpes legyen a komp. Ugy volt, hogy febru fr 2B-6n indui a fa
6thord6Ji,
de mivel elkezdett ttradni aviz, szerinte erre nem fog sor kenilni.
- p6nziigyekben folyamatosan egyeztet abeszilllitokkal. K6r fizetdsi halad6kot, ne
6rje az abaj az
onkorm6nyzatot, hogy ne tudjanak bdrt fizetni. A garuntSlt b6rminimum
"odacsapott" az
dnkormrinyzatnak, valamint a t6li idoszak, amikor a gdzszdml6k is "6riilt" magasak. Az iskola
gttzszdmliljahixomszitzezer forint, a Nyugdijash6zbanketszfnharmincezer.
- felvette egy cdggel a kapcsolatot az orvosi rendel6 ajt6inak hangszigetel6s6vel kapcsolatban. E
h6t cstitcirloktin ddlutdn fog jonni felmdrni, mire van sztiksdg, 6s tesi Arii1nlatot az a1{Ol<ra.
- az SZP Iroda beinditja a Petofi rittal kapcsolatos projektfeladatokat, melyre az elmult het
p6ntekj6n kapott igdretet Veres Andrea SZp Iroda vezetotll.
- rigy volt, hogy a mai napon lesz megbeszdlds Szegiben a m6rcius 15-vel kapcsolatban, de Mrijer
polgiirmester fr m6s elfoglalts6gamiatt nem tudott volna azonrdsztvenni, igy atte1ekfebru6r
2g6n 9 6titra. Tarcal ideiglenesen ki fog szdllni az ot telepril6s egytitttinnepl6s6b6l, mivel elre a
tarcali lakoss6g nem igazin mozdul. Nekik is aznap ddlutan uur u megemldkez6siik, 6s Butta
polgrirmester fr nem l6tja igy drtelmdt a dolognak, nem is fog jcinni Szegibe.
- az 6vodiwal kapcsolatban volt egy kis malSr a h6napban. Miut6n febru6r 6-At6lNyestin6 elment
sztildsi szabads6gra, hivta a vezeto 6v6n6, hogy eltcirte a lttb(rt, gipszben van. igy Stelczn6 lett az
6v6n6, Szikszai Andrea a "m6sodik 6v6n5" ds Kissnd lett a dajka - takaritonO. praOUenyerol a
vezet\ 6v6n6 lejdtt, megbesz6lt6k a tov6bbiakat Stelczndvel. Miikddik az 6vodarendesen.
- a h6rom kcizfoglalkoztatotti piiyazatukat befogadtak. 36 f6re p1lydztak 6s fel tudt6k t<jlteni a
letszitmot. Ndgyen mentek el, clrtil neki, hogy biztos munk6t talilltak. Szikszai Andredt kivettdk
ebb6l a kdzfoglalkoztatfni palyazatb6l, bekenilt a Ginop-po s ptiydzatba 6s 5tkeriilt az ovod6ba.
Hus6czki Andr6st leszdzal6kolt6k betegs6ge miatt. igy 6 is kikertilt a rendszerb6l.
- kaptak egy vdteli ajtnlatot dr. G6l Andr6s Levente budapesti iigyv6dt6l kdt bodrogkisfaludi
zdttkertt, v6rhegy triloldal6n levo, 34241I es 342412 ltrsz-u osztatlan kcizds ingatlanokai illet6en,
melyekben 8/16-od r6szben tulajdonos az onkormfnyzat. Mindk6t ingatlan legel6 6s sz6l6. A
342IlI hrsz-ri ingatlanban 518,5 m2 a legelo,700,5 m2 a sz6lo, a 3424D hrsz-ri ingatlanban pedig
557 m2 a legel6, 57 4,5 m2 a sz6lil Osszesen 2350,5 m2 az <inkorm6ny zati rcsz. Ai ajanlatbun
OO.Ftlm2 szerepel, mely 153.780.-Ft lenne. K6ri a kdpvisel6ket, hogy ebben jussanak valamilyen
konszenzusra, mert az ajtnlattevo vfria a visszajelzest. K6rdds, ei akarj6k-e adni, 6s ha igen,
mennyi pdnzdr1-, vagy elfogadjdka G6l Andras illtaltett ai6nlatot.
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-

utfinaiiLft

ds kidertilt, hogy az Aggteleki

Nemzeti Park nem vette meg azrin. Brir6ny fele

teri.iletet. Ez dezinform6ci6 volt.
- az egdszseghinba val6 betegsztilitdssal kapcsolatban kdrte a lakosokat, pr6brilj6k
meg jelezni kdt

nappal kor6bban a beszilllitdsi igdnyriket, de igy is jrinnek igdnyek egy napiat,
vu;i felnappal
el6tte. Valamit ez tigyben kell tennir.ik, mert ninci falugontnot i tiotgatit, amire
normativ1t
kaphatnak. Van olyan nap, hogy h6romszor, n6gyszer fordulnak u,
Ez a teli
"{"rr"gh6zba.
id6szakban mdg rosszabb, mint tavasszal,ny6ron, vagy osszel.
- apillytaatokr6l m6g mindig nincs inform6ci6.
- az 6ven kiirt komppilIydzatr6l dontenitik kell, hogy benyrijtjak-e vagy nem. V6lem6nye
szerint
most m6r mindenkipael be kell nyrijtani, hiszen vannak doigok, amik elhas zn6l6dtaku
ko*pon,
amiket cser6lni kell. Ezek beszerzdse az }nkormftnyzatpdnzeina.gyon dr6ga lenne.
Atadia asz6t,ds k6ri a jelenldv6ket mondj6k elho)zhsidl6saikat.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kdzhasznu Egyesiilet elnrike tudom6sa szerint Tokajhegyaljara milli6rd szfimban jdn apenz. K6rdezi, hogy ide semmilyen nem 6rkezik,
valamint hogy
milyen palyazati ritleteket adtak be?

AoAwt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy pillydzati<jtlet volt pl. a r6gi 6voda 6piilet6nek,

az

utaknak, a drilo utaknak a fehijit6sa stb. M6r 2012.6,ta jar:tak,tobbek kriz6tt Tokajba is
"<itletelni".

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri Egyesi.ilet elnoke 40-50 milli6rd forint
t6mogat6sr6l is tud, valamint rigy tudja, hogy a tiirsadalmasft6s nemr6 gzajlottle.

a,nAU LASZLO polgdrmester tudom6sa szerint m6g nem
milli6rd forintb6l 60 milli6rdot kap

a megye, a

vegeztek el a tarsadalmasit6st. 100

t6bbi Miskolcd.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Krizhasznri Egyesiilet elnrike elmondja, hogy a Tokajhegyaljai Fejleszt6si Tandcs jelentette meg, mennyi penzt kap Tokaj 6s kcirny6ke.

AnAnn LASZLO polg6rmester tudomds a szeint 3,7 millifnd, forint lrkezetta t6rs6gbe, melyb6l
tudom6sa szerint ttibbet kozcitt Bodrogkeresztfrban a r6mai katolikus templomot qiqat fel. a
Hegykdzsdgi Tan6cs ebb6l fog 1,5 milli6rd forintot kapni, melyb6l BodrogkisfaluOon is meg fog
val6 sulni a b or lszati beruh6z6s.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kcizhasznf Egyesiilet eln<ike tudom6sa szerint Tfily6n,
Hercegkriton 6s Bodrogkisfaludon fog megval6sulni a bordszati beruhdzds. Kereszturban a
templom felilitdsara kaptak penzt. Ha, ha itt m6g nem volt dont6s a piiyfuatokban, akkor
Bodrogkeresztrirban hogyan lehetett?

AUAVI LASZLO polgdrmester elmondja, hogy be lett adva a pillyazat az IKSZT-re a r6gi
6vod5ban, a templomra 6s m6g nincs dont6s.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy
felirjitdsdra adtfLkbe ezt aket pillyazatot.

a

telepiildskdpet meghatirozo 6pi.iletek

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kozhasznri Egyesiilet eln<jke elmondja, nem volt
inform6ci6j a arcol, miszerint volt olyan id6szak, amikor citleteket gyrijtdttek telepiljs szinten. Az
egyesiilet szeretne egy tiz funkci6s dpriletet megval6sitani 130 milli6 forintos beruhLzfusban. Ez a
szolg6ltat6 haz magaba foglalna oktatdsi lehet6sdget, szilllfus-szolgSltatdst stb. Ennek j6 neh1ny
rdszekdzfeladatot litna el.Ket szillat is elinditottak ennek megval6sitSshra, mint ahogy aTajhaz
eset6ben is tett6k, 6s igy vehettek r6szt egy meghiv6sos piiyinaton. AT1jhaz melletti teriileten
val6sulhatna meg ez aberuhinSs.
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AlAnn LASZLD

polg6rmester elmondja, amikor Tokajban voltak megbesz6ldsen, meg
volt
hatdrozva, hogy teleptildsarculat javit6s cimdn lehet pSlyizni. Ebben
a ieleptil6s uthiiozat1nak
teljes rekonstrukci6jat terveztdk. Az rinkormdnyzati -6ptiletn6l a r6gi 6voda felijitrls6r6l,
rendberak6s6r6l volt szo. 20l2-tol az iitletekbe szerepelt a Haller Kriria
II, a Sport|ltoro, u
Templom, ahivatal6piilet6nek fehijit6sa. Mds az <inkorm6nyzat, ds m6s
a civil szervez6d6s, ahol
szeretn6nek programokat megval6sitani.
Amikor behivt6k 6ket "6tletelni", an6l volt sz6, hogy BAZ. Megye kap szfu milli6rd
forintot,
amibol hatvanegynehdny lesz a megy6re a t6bbi Miskoicra.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrl KozhasznuEgyesiilet eln<ike szerint
nem egy dologr6l
besz6lnek.

ft nyomvonal6nak m6dosftris6val kapcsolatb an az volt a javaslatuk, hogy jdjjdn azbe
Bodrogkisfaludra 6s az Atany J6nos riton menjen tov6bb a ftgi 38-as ritra. Ez az
1,3 km semmi az
cisszprojekthez kdpest, mely a Tokaji hegy megkeriil6s6t c6lozta meg.
A ker6kp6r

AoAtvt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy a Tokaji hegy megkeriildse c6lj6b6l dpiil6

kerdkprirritba Bodrogkisfalud nem volt benne, hanem Tokaj, tarcal, Bodrigker esztur
ds M6d.

ffpns

FERDINAND kepviselo tudom6sa szerint Bodrogkisfalud

ker6kpdrrit dpitdsi tervben.

is

berure

volt el6sz6r

a

MAJOROS PETER k6pvisel6 megtregyzi, hogy M6d sokkal ink6bb nem val6 ebbe a projektbe,
mint Bodrogkisfalud.

AnAivt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy a yellow ker6kp6rut erre fog menni a regi
orsz6sriton.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt K<izhasznri Egyesrilet elncike szerint azert kellettvolna
lobbizni, hogy a 3801-es tfiraayellow ker6kp6nit nodrogkisfaludon menjen keresztril.

anAU LASZLO polg6rmester

szerette volna, ha

a

gdton megy

engedtdk.

a ker6kpiinit, de azt nem

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kcizhasznri Egyesi.ilet elndke szerint a Kossuth utat
kellett volna szdlesfteni, Yagy azon kijelolni egy nyomvonalat, amihez 1-1 m6terre lett volna
sztiks6g. S6rospatakt6l Kass6ig is ki van 6pitve, meg kell n6zni.
Visszatdrve a fejleszt6si pdnzekre, rettenetesen sajnrilja, hogy nem volt inform6ci6j a az otletek
beadiis6val kapcsolatban, pedig m6g vannak otleteik. Amit clk szeretn6nek megval6sii am, az mind
a k<izci ss6g et szolgfin|.

AnaU LASZLO

polg6rmester: itt vannak az epiiletek kihaszn6latlanul. V6lem6nye szerint
egyszerribb lenne, az IKSZT-be bevinni a szolgttltat6 hazat, minek kellene m6g egy 6ptiletet
feldpiteni, ahelyett ink6bb egy utat fjitanrinak fel.

HEGEDUS .IANOS a Bodrogkisfalud6rt Kdzhaszni Egyesiilet elncike ugy lffija, hogy csak a
"gyomr6t hriti". Ha a polg6rmester rir kital6lta azIKSZ-|, akkor tciltse is meg. A Haller kriria II.is
rires, a Kismesterekhdza is.

AnAnA LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a Haller Kriria

II.

takaritani. Egy frissit6 meszeldsre van sziiksdg, lakhat6 iillapotban van.

haszntihat6, csak

ki

kell

HEGEDUS .raNos

a

Bodrogkisfalud6rt Kozhaszni Egyesrilet

kismesterek hdzthami6rt nem jutott n6gy sz6k 6s asztal.

eln<ike

nem 6fti, hogy

a

AoAtvt LASZLD polg6rmester kcjzli, hogy az egyik r6sze be van rendezve, a
miisik r6sz6n
dolgoznak. Van szdk ds asztal is.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kcjzhasznri Egyestilet elnoke akkor
sem 6rti, hogy az
citven milli6b6l mi6ft nem telt a berendezdsre. Amikor 6k terveztdk
azIKSZT-I, Mritven milli6ba
benne volt a komplett felszerelds is a beruh6zhsban. A kismesterekh6z6banpl.
van olyan aljzat,
amibe nincs 6ram.

AnAu LASZLD polgiirmester megiegy zi, hogy Hegedris Jdnosnak van tan6cskoz6si joga, de ha
igy besz6l, akkor mi6rt nem indult testiileti tagnak. io t"u volna. Elviszi egy irrinyba
a-testtileti

iil6st, holott fontosabb lenne most a kciltsdgvet6s megvitatrisa, a napirendek
el6 vannak frva.

rnprs

FERDINAND kdpvisel6 elmondja, hogy Bodrogkisfalud nincs a leosztott pdnzekben.
Meg kell nezni Szegibe mi fog dpiilni, 61m6ny pont, szolg 6ltat5 kcizpont. Bodrogkereszturban
felfjitjak a templomot. Rendezv6nyekre is oririsi penzet< vannak, csak Lzen a rcszen hrisz milli6
folint K6rdezi, hogy Bodrogkisfalud midrt esik ki ezekb6l. A ker6kp6rftra visszat6rve, Erd6bdnye

polg6rmestere mondta, hogy az elso korben benne lett volna Bodrogkisfalud
is 6s Erd6bdnye lett
volna azutvonal vdge. Erre jott volna Bodrogkeresztir fel6, nem Tarcal fel6, amit elhrizott
M6d.
V6gig neztek a Kossuth utcdt 6s lehet6sdg lenne a Kossuth utc6n elhozni, lehetne annyit
sz6lesiteni
rajta' Kdrdez,i, hogy tavaly janufu vdgdn, amikor mentek lobbizni e kerekpar fttal kapcsolatban,
hol volt polg6rmester fr. Akkor Miskolcra kellett menni, oda ment Bodrogkeresztfr polgiirmestere
ls.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kozhasznri Egyesi.ilet elncike k6ri, neki ne mondja a
polgiirmester rir, hogy mi6rt nem indult kdpviselonek. Szi.iietett egy testrileti dcjntds
-elviilalta,legyenan6l, hogy itt
legyen tandcskozftsi joggal az til6seken. Jott egy felk6r6s 6s 6
szives ezt a
polg6rmester rir tudom6sul venni, akinek ameglegyz6s6re nem kiv6ncsi.

anAu LASZLO polg6rmester

k<izli, hogy itt vannak napirendi pontok, amit6l m6r igyis eltdrtek.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megiegyzi, hogy az egyebek napirendi pontban kellett volna
hozzdsz6lni, illetve felvetni ezeket a dol gokat.

19AM LASZLO

polg6rmester kdrd6re von6snak tekinti mindezt,megteheti aztis,hogy 15 napon
beli.il frrisban v 6laszol.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint ez nemk6rd6re-von6s.

ilSZLO polg6rmesternek nincsenek a kerdkp6rirtr6l egy6b inform6ci6i.
1-OAVI
Elmondja, hogy eddig az volt abaj, amidrt nincs tobb krizfogialkoztatott Bodrogkisfaludon,
de
most amikor mindenhol csokken, Szegiben pl. csak 20 embir lesz 6s Bodrogferesztrirban is
csdkken a l6tszdm, itt marad a 36 f5 b6zisszinten, amit m6r feltoltottek. 20I6-b; is ennyi
volt.
Most irta al6amegsztintet6ket es azuj szerz6ddseket.
ALEXA ILONA

aljegyziS a kerdkprirrittal kapcsolatban elmondja, 6 is rdszt vett azelmrilt 6vben
egy megbeszdldsen k6t polg6rmester helyett. Akkor arr6l volt sz6, hogy Rakamazt6l, Tokajon,
Bodrogkeresztfron 6t teljesen Erd6bdny6ig fog tartani. Ezek a tervek megvoltak, csak
6t keilett
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azokat dolgozni. Mhdenki megkapta a sqfi" maga tervdt. An6l volt sz6, hogy leporolj6k 6s
megn6zik a nyomvonalat. A keskenyebb utc6kon meg lehetett volna azt oldant'u irupud1kui,
elvezeto lefed6s6vel. M6r 6 is bele6lt e magdt, kitalaltzk az utvonalat is. Ott volt a megbes)dl6sen
a
M6d polg6nnestere is, aki kcizcilte, hogy szeretn6nek rdszt venni ebben a projektbenl szeretn6,
ha
elmenne Mdd fel6 is a kerdkp6nit, mert akkor az csatlakozhatna ui ibuuir"ftnt6i resziez.
Felmeriilt az is, hogy driloutakon kereszttil menne Mdd fel6 az ftt. Felbiztattilk az itteni
teleptil6seket, de a kcivetkez6 alkalommal pedig k<jzdlt6k, hogy kimaradnak. A ker6kp6rut kcirbe
megy a hegyen 6s M6dnak viszik, ez arlszpedig majd valamikor egy m6sik titemben lesz
meg. A
kcizelj<iv6ben viszont nincs err6l sz6.
Az :iuin. citletel6sekkel kapcsolatban elmondja, hogy egy napos hat6rid6kkel k6rtek be 6tleteket.
Hiinyszor kdrtek milr be projektotleteket, azt mondva, hogy tdmogatjdk, azt6n a v6g6n nem lett
bel6le semmi. A polg6rmesterek nagyon sok megbeszdldsen u"tt.t reszt a fokaj Borviddk
Fejleszt6si Tan6cs kapcs6n is, ahol szint6n dtleteket gyrijtrittek be.
Amennyiben lesznek hasonl6 projektotlet beszerzesek sz6lni fognak. Kds6bb lesz turisztikai
jellegri pfllydzati lehet6s6g is. Tokaj-hegyaljara ezekb6l a pdnzekb6l fognak nagyobb
csomagot
adni. Ha otleteket k6rndnek, akkor - ha mindenki j6nak tartla - szei fogat-tutdeni u .iril
szervezetek kdzcitt ds bek6rik az 6 elkepzeldseiket is.

Au,tm LASZLO

polg6rmester sajn6latosnak tartja, hogy nincs kommunik6ci6. A sakkversenyr6l

sem tudott volna, ha nem az 66vbricsuztatdnhallja.

Nem egyesiileti tag, az egy dolog. Alapit6 tagk6nt 22 6vig az volt. Nagyobb konszenzusnak
kellene lennie.
A ker6kp6rrittal kapcsolatban mdg elmondja, amikor eld61t, hogy nem erre megy a ker6kp6rrit,
an6l volt sz6,_ hogy a EuroVelo ftvonal itt megy a 3801-esen Szegin 6s Szegilonggon ls 6t.
otletnek be volt adva, hogy a t<ilt6sen menjen ez azit, de el lett vetve.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznf Egyestlet elncike elmondja, azt szeretlilk
volna e16mi, hogy ne a regr 38-ason menjen, hanem t6rjen be Bodrogkisfaludra a Kossuth ritra 6s
az Arany J6nos riton csatlakozzon be a r6gi orszdgitba. Ddvald Istv6n aztmondta, hogy legyen
en6l egy tdrk6p, mely tartalmazza a szintki.ildnbsdget, azt illesszekbe az elektronikus terk6p# 6s
javasolj6k a m6dosit6st. A faluktizpontot szerette volna hogy bekeriilj6n az utvonalba, eztital a
Thjhazis. Vdlem6nye szerint ezegy indokolhat6 javaslat.

AnAiU LASZLO polgilrmester javasolja, hogy a m6rciusi testiileti iildsre hivjrik meg Ddvald
Istv6n projektkordin6tort, mondja el azokat a dolgokat, amit tud erlol aker6kp6rutrOt. 6 vott az aki
levezdnyelte 2012-ttil az un. otleteldseket, amikor a megydr6l j<ittek ki Tokajba. Tdbb alkalommal
mondt6k az citleteket 27 telepil6s polg6rmesterei, mik azok amiket szeretn6nek a telepiil6seiken
megval6sitani. H6rom dven keresztiil csak otleteltek, v6rta mindenki, hogy mikor lesz bel6le
valami.

MAJOROS PETER k6pvisel6 megSegyzi, hogy m6s a polg6rmester rirnak a politikai
6ll6sfoglal6sa, nincs lobbitevdkenys6ge. Biztos volt abban, hogy a bodrogkeresztfri timplom
felfjit6sa meg fog val6sulni, hi6ba harmincszor annyiba fog keri.ilni, mint a bodrogkisfatuAi
templom. Nem biztos abban, hogy a kisfaludi pfiyitzat nyerni fog, m6r egy 6ve lesz, hogy

benyrijtottrik. Nem sajndlja Bodrogkeresztrirt6l, de egydrtelmrien lffiszik, hogy ott val6sulnak meg
dolgok, amit az6ft nem ndznek j6 szemmel, mert itt nem val6sul meg semmi, a beadott pillyazatoi
sora fsznak el.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 megjegyzi,hogy a Pet6fi ritra kapott 23 milli6 sem cdlir6nyos
p6ly6zat ftj6n fog megval6sulm, az egy leosztott pdnz. Az a lobbi tev6kenysd g, ami megy mds
telepi.ildseken, pl. Szegiben.
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AUAVT LASZLO polg6rmester elmondja, hogy lassan 0t 6ve polg6rmest er, 6s ez ido alattvoltak
nyertes pillyhzataik a Haller kriria II, a Sportdltozo, a Kismesterek hdza.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rl Krizhasznri Egyestilet elncike szerint is csak meg kellett
jeldlni egy pdnzosszegbol, hogy mit akarnak csin6lni.

AUAVT LASZLO polg6rmester szerint viszont fejl6ddtt

a

telepiil6s. Majd

polg6rmester tcibbet fog letenni az asztalra.

HEGED6S

a

k6vetkez6

JANos

a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri Egyestilet elnoke megjegyzi, hogy addig is
mindenkinek az eleteb6l telnek az 6vek, addig minden tolva van. Tudni kell kinek a kocsii6ba kell

tewi az aszut, hogy nyerjenapillydzat.

AUAU LASZLO polg6rmester: olyan demokratikus
a p 6Iy ilzatok elnyer6 s 6hez

p

6nzt, v agy aszirt.

ke

I

orszdgban 6lnek. Fel sem meriilt benne, hogy

I adni.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznu Egyesiilet elndke pedig azt nem drti, hogy
lehet fgy valaki polg6rmester.

fnpES FERDINAND kepviselo: a r6gi polg6rmester is azt mondta, hogy asztt, szfnazbor, 6s
p6linka n61kii1 nem indult sehov6. Az evek 6s a lehet6s6gek most mennek el melletttik.
MAJOROS PETER k6pvisel6 a polg6rmesteri t6j6koztat6hozvisszatdrve elmondja, hogy a dr.
G61 Andr6s 6ltal az dnkormfnyzatr tertilet megv6s6rl6sfua tett 60.-Ftlm2-es v6teli ajdnlatot
kevdsnek tartsa.

ADAU LASZLO polg6rmester egyet6rt ezzel,6 is kevesli.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Kozhasznt Egyestilet elndke tudomdsa szerint a
beltertileti kertekndl400 forint egy ndgyzetm6ter. Ott 200 forint alapvetoen j6.
AUAVT L ASZLO pol g6rmest er 20 0 forintot j avas o I

nd

gyzetm6ter6rk6nt.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt KozhaszniEgyestilet elnoke v6lem6nye szerint, 2300
nlgyzetmdterr6l van szo, 450-500 ezer forintot kell k6mi.
MAJOROS PETER k6pvisel6 andgyszirzforintot soknak tartjanegyzetmdterenkdnt, a200 forint
m6r krizelebb 6ll azigazstqhoz.

AUAU LASZLO polg6rmester elmondja, hogy volt olyan teriilet, amit tavaly 60 forint/m2 fxon
adtak el.

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, azt azert adt6k olyan olcs6n, mert arr6l volt sz6, hogy
m6smiben megtal6lj6k a sz6mit6sukat.

BALOGH SANnOn kdpvisel6 szerint 200 ezer forint nem fogja kisegiteni az dnkorm fnyzatot.
Ne adj6k el, most is vettek ingatlant. A tov6bbiakban is afel6 tend6ljanak, hogy gyarapitsak az
cinko rm6ny zat v agy

ondt.

MAJOROS P6TER k6pviselo egyet6rt azzal, hogy megv6sdrolt6k a J6zsef A. riti 6s Pet6fi riti
ingatlanokat, de a sz6ban forg6 ingatlanokat illetoen nem gondolja, hogy az az onkormfunyzatnak
nagy vagyongy arapodilst j elentene.

BALOGH SANDOR k6pviselo szerint n1zzek meg hogy a vev6 mennyidrt v6s6rolt meg azon a
rdszen m6s teriileteket.

I
ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy a G6l

6s T6rsai

Ugyv6di Irod66 akifiiggesztesek21yo-

a. Szeretndnek ott egybeftigg6 tertiletet kialakitani.

MAJOROS PETER k6pviselo szerint magas alanlatotkell neki tenni,

6s majd megmondja, hogy

megdri-e neki vagy nem.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, ndzve a kifiiggesztdseket 60 6s 136 forint kozdtt mennek
ttr ak nd gy

az

zetm6terenk6nt.

ADAU LASZLO polgrirmester felolvassa a k6relmet, mely a jegyz6k6nyv mell6klet6t k6pezi.
BALOGH SANOOn k6pvisel6 elmondja, hogy aza terillet szSl6nek van nyilv6nitva, de

nem az,

viszont lehet oda telepiteni, ezert ertekben m6s. 2-300 forint6rt kevesebb6rt nincs 6rtelme eladni.
awryfia nincsenek me gszorulva.

A k6pvisel6k megnezik a teri.ileteket a tdrk6pen.

MAJOROS PETER k6pvisel6 javasolja, hogy 200 forint6rt adjdkel, ha kell a vev6nek. Ha nem
akkor nem.

XfpnS FERDINAND k6pvisel6 szerint ezeketa teriileteket rigy
meg nincs is. El kell adni.

sem tudn6k hasznositani, van is,

BALOGH SANnOn kdpvisel6 semmi j6nak nem elrontoja, hatfuozzilk meg az

fuat 200 forint

negyzetmeterben.

AUAtvt LASZLO polgrirmester

szavazdsra

teszi fel a az ingatlanok elad6s6r6l sz6l6 al6bbi

hatfuozatr iavaslatot:

Bo

dr o gki sfal ud Kr; z s 6 g O nko r m dny z at Kdpv

i s e ki - t e s ttil e t e

/2017. OI. 27.) hatdrozati iavaslata
Tdrgy: Bodrogkisfalud zdrtkertben ldvd 3424/1 ds 3424/2 hrsz-i ingatlanok eladdsa

Bodrogkisfalud K1zsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testt)lete dr. Gdl Andrds Levente - Budapest,
Falk Miksa u. 4. - kdrelmdt, melyben Bodrogkisfalud zdrtkerti 3424/I ds 3424/2 hrsz-ti ingatlanok
me gv ds dr I ds dr a t e s z v 6 t e I i aj anl at ot me gv it att a.
Az addsvdteltdl nem zdrk6zik el, azonban a 60.-Ft/m2 ajdnlott drat nemfogadja el. Az ingatlonok
v,ltel dr dt 2 0 0. - Ft/m2 -b en hatdr ozz a me s.
HatdridS: folyamatos
FelelSs: polgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4

tagSa kiiziil, a szavazison 4 f6 k6pvisel6 vetf r6szt 6s 4 igen
szavazattalo ellenszavazat 6s tartflzkodfts n6lkiil elfogadja ahatfrozati javaslatot 6s az aldbbi

hatfrozatothozza:
Bodro gkisfalud Kiizsdg Onkormfn yzat Kfipvisel6-testiilete
18 /2017

.

(ll. 27 .) hatfrozata

Thrgy: Bodrogkisfalud z6rtkertben l6vo 342411 6s342412 hrsz-ri ingatlanok elad6sa
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Bodrogkisfalud Kcizsdg Onkormdnyzatfnak Kdpvisel6-testiilete dr. G6l Andrds Levente Budapest, Falk Miksa u. 4. - k6relmdt, melyben Bodrogkisfalud ztrtkerti 342411 es 342412 hrsz-ri
ingatlanok megv6sdrl6 s6r a tesz v6teli aj fnlxot megvitatta.
Az addsvetelt6l nem zfurkozik el, azonban a 60.-Ftlm2 ajrinlott 6rat nem fogadja el. Azingatlanok
v etelilr ffi 20 0 . -F tl m2-ben hataro zza me s.
Hatfridd: folyamatos
Felel6s: polgSrmester

2. napirend

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a 2016. dvi kdlts6gvet6sr6l meg van a besz6mol6.
Vannak kdtelez6 sz6mok, melyeket el6 kell irfunyozni es az elot|nyzatokal a teljesft6shez kell

igazitant. Ennek a m6dosit6snak febru6r h6napban meg kell lennie. Igazab6l a t6nyllges teljesft6st
pr6b6lj 6k meg kcivetni.
Valamikor ezer forintban hatdroztfuk meg a kcilts6gvetds sz6mait, 20l4-tol ez forintban trjrt6nik.
Kerekitdsek mratt a Kcizos Onkorm6nyzati Hivatal 2016. 6vi kciltsdgvet6s6nek el1irfnyzatifi 12
forinttal meg kell emelni, igy fog kijdnni a besz6mol6 egyenlege. Emiatt kell a Krjzds Hivatal
kdlts6gvet6s6t m6dositani.

AOAU LASZLO polg6rmester kdri ezzelkapcsolatban

a

k6pvisel6khozz6sz6l6s6t.

Hozzdsz6l6s nem l6v6n szavazhsra teszi fel a K<iz<js Onkorm6nyzati
kolts6gvetds6nek m6do sit6sdr6 I sz6 16 al 6bbi hat6r ozati i avaslatot :

Hivatal 2016.

6vi

Bodr ogkisfalud Kdzs dg Onkorm dnyzat Kdpviseld-testillete

/2017. (II. 27.1 hatdrozati javaslata

Tdrgt: Bodrogkisfaludi Kdzos Onkormdnyzati Hivatal 2016. dvi kaltsdgvetds,lnek mddositdsa

l.)

Bodrogkisfalud Kozsdg Onkormanyzatdnak Kdpviselcitestiilete megvitatta a Bodrogkisfaludi
Kdzds Onkormanyzati Hivatal 2016. dvi kahsdgvetdsdnek mfidositasdra tett iavaslaiot ds

a Ko z c) s

2.)

O

4 4.

048.

44.

04

8.

Ft bevdtellel,
6 Ft kiaddssal

776
77

nkormdnyz at i Hiv atal m6

do s ft o tt ka lt s d gv

e t6s d

t elfo g adj a,

A bevdteti f66sszegen beltil a mfidositott kiemelt elSirdnyzatokat az aldbbiak szerint dttapitja
meg;

Miikd

3.)

dd s i

cd

lil

t dmo

gat ds o k dl I amhdzt art ds o n

be

lill

834.000 Ft

A kiaddsi /6osszegen beltil a m1dosltott kiemelt elSirdnyzatokat az aldbbiak szerint dllapitja
meg:

1_1.

Szemdlyi

juttatdsok 34.017.000 Ft
9.171.000 Ft
860.776 Ft

Munkaad|kat terhelS jdruldkok
Dologi kiaddsok

4.)

A mddos{tott bevdtelek ds kiaddsok mdrlegszerii bemutatdsdt a hatdrozat I.J.-3 melldklete
turtalmazza.

Hatdridf: azonnal
FelelSs: jegyzci

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4

tagSa kiiziilo a szavazfison 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiit elfogadja ahatilrozati javaslatot 6s az al6bbi

hatfrozatothozzaz

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormdn yzat Kfipvisel6-testiilete
1912017.

(lI. 27.\ hatfirozata

Trirgy: Bodrogkisfaludi Kozcis Onkorm6nyzatiHivatal2016.6vi kolts6gvetdsdnek m6dosit6sa

5.)

Bodrogkisfalud Kdzs6g 0nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6testiilete megvitatta a Bodrogkisfaludi
Kdztjs 0nkorm6nyzatiHivatal2016. dvi koltsdgvet6s6nek m6dosit6i6ra tett javastatot es
44.048.77 6 X't bev6tellelo
44.048.7 7 6 Ft kiadfssal

a Kiizii s onko rmrin y zati Hiv atal

6.)

A bev6teli f6osszegen beltil

mt6 d o sitott

a m6dositott

kiilts 6gvet6s 6t elfo gadj a.

kiemelt eloirdnyzatokat az al6bbiak szerint illlapitja

meg:

Mtikdd6si c6hi t6mogat6sok illlamhaztan6son

7.)

A kiad6si fdosszegen beliil

beliil

834.000 Ft

a m6dositott kiemelt eloirhnyzatokat az alabbiak szerint ilIlapitla

meg:

juttatdsok
Munkaad6kat terhelS j6rul6kok
Dologi kiad6sok
Szemdlyi

8.) A m6dositott
tartalmazza.

Hathrid,6: azonnal
Felel6s: jegyzo

34.017.000 Ft
9.171.000 Ft
860.776Ft

bevdtelek 6s kiaddsok mdrlegszeni bemutatdsdt ahatfxozat L 1.-3 mell6klete

{;. .r

1.1. melldklet

Bodrogkisfaludi Kiiziis 0nkorm:inyzati Hivatal
2016. trvI KOLTSEGVETESENEK osszrvoNr MoDoSiToTT MERLEGE

BEVETELEK
L sL tdbldzat

Miikdddsi cdhi visszatdritendd rdmogatdsok, k6lcsbndl visszardriil6se

Miikiid6si c6li dfve(t p6nzeszkitziik (7.I. + ... + 7.3.)
MiikOddsi c6li visszatiritend6 ramogardsok, kdlcsdndk visszatdr. AH-n kiviil16l

Felhalm. c6lir vissatdritend6 tdmogatesok, kdlcsdnbk visszatdr. AH-n kivtilr<il

Lrkv'ditisi c6li hitelek, kblcsdndk felvdtele pdnzLjwi vallalkoziistol

El6zd dv v6llalkoz6si maradvmyinak igdnybev6tele

4$

Bodrogkisfaludi Kiiziis Onkorm ilnyzati Hivatal
2016. EVI KOLTSEGVETESENEK OSSZTVONT'U6OOSiTOTT MERLEGE

L1. melldklet

_

13.

Belftildi finanszirozds bev6telei (13.1. +... + t-t-:t-t

l3.l

rgezdsel

t3.2
13.3

t4-

t4.t

)z6sek tdrlesztdse

Betdtek

elese

i(iilt6ldi

linanszir.ozis bev6telei ( 14,1,+... 14,4.)
l.ofgat6i cetu kiilliildi drtdkpapirok bevelrrua, dn6kesitese

t4.2

Befekteresi cdlir

t4.3

Kiilftildi 6rt6kpapirok I
Kiiilitldi hitelek, kolcsdndk felvdrele

knlfttldi enikpapirok bev6ltma enekesite*

V{lt6 bev6telek
16.

17.
18.

lnt6zm6nyfi nanszirozis

'INANSZIROZASI BEVETELEK oSSZESENi (IO. + ... +I6.)

KdLTsEcvETtsr ts FrNANsziRozAst BEVtTELEK dsszEsENr (eil7)

43 137 000
43 214',116
44 048 716

43 t37 000
12

43 214 188

44044776

,fJr

I'l'

Botlrogkisfaludi Kiiztis onkorm invzatiHivatal
20I6. E\/I KOLTSEGVETESENEK OSSZEVONT MODOSiTOTT MERLEGE

_

KIADASOT
sz tribldzat

2,

Ezer
Sor-

#EIVI

Kiaddsi jogcin

szdm

+

Miikiid6si kitlts6retds kiaddsai

I

l.t.

+t 5 +r

Utols6 m6dositis
ut6ni el6irdnvzat
C

tR

I

SlglElyi juftatdsok
Doloei kiad6sok
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ALEXA ILONA aljegyz(5 Bodrogkisfalud Kdzsdg iinkorm6nyzata 2016.6vi kcilts6gvet6s6nek
m6dosft6srival kapcsolatban elmondja, hogy most miir ismertek a
2016. 6vi tlljesft6sek,
melyekhez az ellit|nyzatokat m6dositani kell. Vannak kdtelez6 sz6mok,
allami trimogat6sok,
melyek villtozdsa miatt v6ltoznak az eloirimyzatok. Normativa szorzy viitoztts
miatt 112 ezer
forinttal n6 a szociillis ds gyermekj6l6ti feladatok elli*ilsrakapott normativa. Ezk1telezo
szftm, a
teljesitdst is, amit vdgre kell hajtani.
A mtikctddsi c6hi t6mogat6sok, kiegdszit6sek 17 milli6 forinttal cscikkennek. Van egyetlen egy
olyan dolog, amit itt lerveznek meg, az a forr6shi6ny, amit krikinboz6 t6mogat6sokb6l,
illetve
gazdillkodas ritj6n pr6brilnak leszrikiteni. Mindig is volt olyan 6llami
t6mogat6si forma, ahol
megjelenithet6 volt a fon6shi6ny. Amikor penztkaptak, azzal aztlecsokkentett6k
6s *.g.-.lt6k u
m6sikat. 2014-t(tl ez ugy mrikddik, hogy az itt teivezett cisszeget kiindul6 adatnak
veszik 6s 6v
kozben nem lehet azt lecscjkkenteni.
vgedre a t6nyleges teljesit6s fog helyre kertilni, az,hogy
!y
mennyi eloitdnyzatuk van. igy a27 milli6
zuittt tO.Zit elzer foiintra kenil m6dositrisra.
Egy6b mtikdddsi cdhi t6mogat6si bev6telek csdkken
k<jzcis <inkorm6nyzati hivatal
kdlts6gvet6sdndl m6r emlitett - 12 forinttal, mivel a k<jzds hivatal koltsdgvet6se
be6ptil a sz6khely
dnkormiinyzat kciltsdgvetdsdbe.
A 3.1-es a felhalmozdsi celu tinkorm6nyzati tftmogat6sok soron 1.785.225.-F-t-tal n6 a bev6teli
oldal, itt jelenik megaz EU riner6alap, mery a svdjci projekt 6nereje.
A tdbbi eloithnyzat-nciveked6st a teljesi.ilesek okozzftk, Az ad6kat illetrileg a sajit bev6teleket
azettkell megemelni, mert a teljesitds eztkivttrya. Vagyoni tipusri ad6k sorJn 240 ezer forinttal,
az tpatizes ad6 100 ezer forinttal, a gepjixmiad6 240 ezer forinttal, az egy6b kcizhatalmi
bev6telek
80 ezer forinttal n6nek. Szolgil.ltatdsok ellen6rt6ke 3182 ezer forinttal emelkedik, mig
azell6t6si
dijak, 75 ezet forinttal' ez AFa bev6tel 450 ezer forinttal viitozik. A biztosit6 fital fizetett
kfu16dt6s osszege 240 ezer forint volt. Ingatlan drtdkesitdsb 61 225 ezer forint bevdtele
volt az
dnkorm6nyzatnak, amely a B6rdos Sarolta fele ingatlan-v6siirl6st takarja.
Tulajdonk6ppen a kcilts6gvet6si bevdteleket 10.721.787 forinttal keli cs6kkenteni, valamint
meg
kell emelni ap6nzmaradv6nyt 12 forinttal.
lgy a teljes bevdtel 219.287.221 forint helyett 208.565.446.-Ft. Mivel a bev6teleknek 6s a
kiad6soknak egyensrilyban kell lennie, ehhez kell a kdltsdgvetds kiad6si oldalit is igazitani.
Ha
bevdtel cscikkends van, a kiaddst is ehhez a teljesitdshez kell igazitani.
Tulajdonkdppen ezek mdr megtdrldnt esemdnyek, melyekhez a k,iltrdgrr"t6st m6dositani kell.
A kiad6si oldalon a szemelyijuttat6sok 2.148 ezer forinttal, a dologit<iadasok 708.925.-Ft-tal, az
ell6tottak penzbelijuttat6sai 2 milli6 forinttal, mig az egy6b mtit<ldesi c61i kiaddsok 330 ezer
forinttal cscikkennek. A beruh6zdsoknill a fehijit6sok soion 5.888 ezer forint a cscikken6s. Az
egy6b felhalmozitsi kiad6sok soron a sviljci projekt cinereje szerepel, mely a kiadrisi oldalon is
1.785.225 forint dsszegben szerepe. iey a teljes kiad6s
219.28i.221.-Ft-tal szemben
208.5 65 .446.-Ft-ra m6dosul.
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AoAtrl LASZLO polg6rmester

megkdszoni

hozzfszSlilsdt.

a

sz6beli ttjekoztatftst 6s k6ri

a

k6pvisel6k

fel

Hozzitszolfts nem l6v6n szavazdsra teszi
az Onkormdnyzat 2016. dvi kriltsdgvet6s6nek
m6dositiis6r6l sz6l6 es a jegyzokdnyv mell6klet6t kepez6 rendelet-tewezetet:

A K6pvisel6-testiilet jelenl6vd 4 tagSa kiiziil, a szavazhson 4 fd k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazzttal, ellenszavazat 6s tartflzkodis n6lkiil elfogadja a rendelet tewezetet 6s az al1bbi
rendeletet alkotja:

4s

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkorminyzat^ K6pvis el6-testiilet6nek
I
I.28.
ti
az iinkorm6nyzat20l6.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6212016.
m6dosftrisd16l

(III.02.) tinkorm1nyzatirendelet

Az cinkormilnyzat kdpvisel6-testiilete az filamhftztartdsrol sz6l6 2011. 6vi CXCV. t6rv6ny
34. g (1)
6s (5) bekezddsdben meghat6rozott jogkdr6ben eljawa az Alaptlrveny
32. cikk (1) Uet<ezAes a.;'es
f) pontjriban 6s (2) bekezddsdben meghatiirozott feladatk<irdben eljfuiaaz <inkorm inyzat
2016. evi
kcilts6gvet6s6r6l sz6l6 212016. (III.02.) rendelet m6dosit6s6r6l a kcivetkez1ketrendeli
el

1.$
(1) A 2016. janttdr I. 6s december 31. kozott p6tel6irdnyzatkent biztositott rillami
t6mogat6sok,
frtvefi pdnzeszkozok, valamint a saj6t bevdtelek eloirfunyzat6nak noveldse miatt a kciltsEgvet6si
rendelet 2. $ (1) bekezddsdben meg6llapitott
Kiilts6gvet6si bev6tel6t
Kiilts6gvet6si kiadds{t

-10.721.787

Ft-tal

-fi721775 Ft -tal

m6dosftja 6s az dnkomr fnyzat 2016. 6vr

m6dositottkiilts6gvetdsi

bev6tel6t

188.692.371 Ft-ban

m6dosftottkiilts6gvetdsikiadfsdt 206.280.804Ft-ban

a

kiilts6gvet6si egyenleg iisszeg6t -17.588.433 Ft-ban
- 10.200.433 Ft
felhalmozfsi
- 7.388.000 Ft

ebb6l miikiid6si

6llapitja rneg.
(2) Akiadasi fdosszegen beli.il a m6dositott kiemelt ellirfuwzatokat
190.135.708 Ft
99.940.925 Ft

.Ft
4r.42s.351Ft
7.602.150 Ft
i 8.067.382 Ft

..... Ft

Mii ktid6si kiilts6gvetds mridosftott kiadf sai
Szemdlyi juttat6sok
Munkaad6kat terhel6 i6rul6kok 6s szoci6lis hozz6j6rul6si ad6
Dologi kiad6sok
Ell6tottak pdnzbeli j uttat6sai
Egydb mtikrjddsi cdlf kiad6sok
ebbol: Elvondsok 6s befizet6sek

-

Garancia- 6s kezessdgv6llal6sb6l kifizet6s AH-n beliilre

Ft

EFt
EFt

Vi s szat6ritend6 tdrno gatSsok, kdlcson nyrij trisa AU-n beli.ilre
Visszatdritend6 t6mogat6sok, kolcscin t6rleszt6se Afi-n

beliilre

EFt
EFt
EFt
EFt

Egydb mrikod6si c6hi t6mogat6sok AH-n beliilre
Garancia- ds kezessdgvdllal6sb6l kifizetds AH-n kfvrilre
Visszatdritend6 t6mogatiisok, kdlcsdn nyrijtrisa AU-n kivtilre
L t'
Arkregeszitesek, tamogat6sok

4o

Ft

Kamatt6mogat6sok
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ebb6l: Garancia- ds kezess6gv6llal6sb6l kifizetds AH-n beltilre
EFt
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Egydb felhalmozisi c6hi t6mogat6sok AU-n kivtilre

Tartal6k
Finanszirozrisi kiadrisok
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3.189.000 Ft
onko rmdny zati tdmo gatris c s okken 6 st 6l I ap it me g.

3.$
A kiiltsdgvetdsi rendelet rdszletes m6dosit6sait ak6pviselo-testiilet az 1.1.
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