:f5

3. napirend

AnAu LASZL} polgifumester elmondja, hogy a kciltsdgvet6s-tervezetet
testiileti iil6sen kivtili
megbeszdldsen m6r el6g alapo san attaigyah{k,
kerdezi, ahhoz k6pest van-e m6g valakinek
ho zzttfizni val 6j a, e lkdpzel d s e, m 6 do
s f t6 jiv aslata.

fr?ffir:lr$fi

allegvzo megiegvzi, ha valakinek van m6dosit6 javastata,

AoAtvt LASZL} polgiirmester elmondja, hogy

azt m6gbe tudj6k

a

hivatalban dolgoz6 krjztisztviseldknek
terveztek be szdkeket, melyeket meg is fognai
u.ini.
Alapjilbavdve a-kulturiilis piiydzatbbl is
lehetne szdkeket viisiirolni, de nem arra pillyaztak,
hanem projektorra, hangosit6sra, a sz6k nem
f6r

bele.

ALEXA ILONA

elmondja, hogy 13 milli6 forintot terveznek az
9]ieevzo
ovodafenntart6sra, de
sz6beli inform6ci6i
szerint ez dt-millii'forint lesz,-itt lehet 8 milli6
forintos
cscjkken.s. A
fon6shi6ny igy szrikiilhet, ha majd eljutnak odriig.

Aoau

LASZLO polgiirmester elmondjl ho,sy b6rmegtakar it6s
virhato, mivel Nyestind elmegy
gyesre 6s 6t kcizdpfokri vdgzettsdgti ovono
ilelyettesii, valamint Hrabin6n6 tirypenze miatt is,
mivel csak az els6 15 napot frziti az cinkormdnyzat, a
tdbbit az OEp. Szikszai Andre4ra a
Ginopban pillyaztak, igy 8 h6napon kereszti.il
a munkaiigyi kcizpont frzeti a b6r6t, utrina kell
v6llalni ndgy h6napig a tov6bbfogialkoztat fr;ifi, ami
majd azcinkorm6nyzatot terheli.
MAJoRos PETER kdpvisel6 kerdezi,hogy igy a dajka a gararfidltbdrminimumot
fogja kapni?

AnAivt L{szLopolg6rmester kcizli, hogy a bdre

MAJoRos PETER kdpvisel6 bizik

k6lts6gvet6s6t illet6en.

161.200 forintos garant6lt minimrilbdr.

benne, hogy

jobban ki tudnak majd

j<inn

i az 6voda

AIAwI L{SzLopolg6rmester

elmondja, hogy m6g mindig van 5 milli6 forintos
rartozflsuk.
Be kell majd nyrijtaniuk a REKI-I a 60 napon'trili
i<ifizetetlen sz6ml6kkal egyiitt. y6rjak az elso
felsz6litrisokat a fizetdsre. Ldpni fog a ttilgilltut6k
irdnyaba. k6ri a trirelmiiket . ez Fjwnsz-nal
*91ry3 tudni eldrni, mert 6k kciny-cirtelentii behajtanak mindent,
vagy kikapcsolj6k az 6ramot, de
a FoGAZ-nill van rd esdly. Beszdlt a beszaltitikkal,
kdrve trirelmiiket a ftzetest illet6en. Most
els6sorban a bdreket 6s segdlyeket kell kifizetni.
A fogdznal 1,5 milli6^forintos szdmlSjuk van ez evre. Azelmrilt
dvet teljesen lerendezt6k. Janu'r
]-t6-l,.febru6r 6-ig 700.ezer forint a gdzszdmla, a kcivetk ezo ugyanennyi lesz. A Borsodv iznel a
kcizkifoly6 6s trizcsapkarbantartin
400 ezer forint,
az cinkorm6nyzatnak kell
kifizetni' Az EMASZ szitmla kb' 330 ezer forint, akozvilagitas
esnabzliidij
pedig 200 ezer
forint. Az oxytrans Kft. fer6,2 havi dij, kb. 170 ezer
forint.
Elmondja, hogy lesz mdg egy testtileti iil6siik m6rcius
l3-in, amikor el kell fbgadniuk mind a
59t9t onkormrinyzatiHivatii, mind, azdnkormriny zat20l7.6vi krilts6gvet6s6t.
Kdrdezl hogy kdszrilhet-e az anyag az eddigiekben megbesz6ltek
szerint, vagy van-e valakinek
m6s javaslata.

-i;dn"-

u-it

Egy6b javaslat nem l6v6n a K6pvisel6_-testiilet 4
igen szavazattal rlgy foglal r{lk{st, hogy az
eddigiekben megbesz6ltek szerint k6sziiljiin el a kiilts6gvet6s
tervezete.

ALEXA ILONA aliegyzo, kapcsol6dva az eddig elhangzottal<ra
elmondja, hogy hat1rozatilag kell
dcinteniiik a REKI UenyqtasarOl, m"lyhez ismerteti
az alftbbihatfuozatiiavaslatot:

a

B o dr o gki sfal

ud Ko z s d g o n ko r m dny z at Kdpv

is

e r ri

I e s tr.ir e t e

Tdrg't" A telepilldsi dnkormdnyzatok rendk{vt)li \nkormdnyzati
kr)ltsdgvetdsi tdmogatdsdra
tdmo gatds i kdr el em b enyuj t ds a
Bodrogkisfalud kt)zsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselStestt)ilete
a Magyarorszdg 2017. dvi k,zponti
kaltsdgvetdsdrSt sz6t6 20l6. 6vi xC. tc)rvdny 3.
meltdktet LT pont ds a lll L pont szerinti a megtei
onkormdnyzatok rendklvtili tdmogatdsdra ds a
tetipaldsi anko,iiinyzatok rendkiviili
ankormdnyzati tdmogatdsdra a belagyminiszter
ds a nemzetgazdasdgi miniszter dltal kiirt pdlydzat
b) A telepaldsi c)nkormdnyzatok reidklvati r)nkormdnyzati
tdmogatdsa cdljdra pdlydzatot kivdn
benyiljtani.

A tdmogatdsi is'rytdt a3 aykormdnyzat lejdrt hatdrideitli, az tnkormdnyzat

alapfeladataival
dsszefiiggri mtikaddsi cdlil kiaddsainak vaiamint
tdrsuttisi hozzdidruldsainak finanszlrozdsitra
nyiljtja be.
Utasltia a kepvisekitestiilet a tisztsdgviselSket

a

pdlydzat elkdszitdsdre ds benvilitdsdra

Hatdridri: azonnal
FelelSs: tisztsdgviseldk

AlAivt L ASZL} pol g6rme ster k6ri a k6pvi selo k ho zz$szor$sifi.
Hozzdszoltts nem l6v6n szavazdsrateszi fel a REKI
t6mogatds ir6nti igdnyiik benyirjtris6r6l sz6l6

hatitr o zati i avas I atot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4 tagsa kiiziil, a szavazison 4 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartlzkodirs n6lkiil elfogadja
a hathrozatijavaslatot 6s az aldbbi
hathrozatothozza:

Bodrogkisfalud Ktizsdg Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
20/2017.

(Il. 27.\ hatilrozata

Tflrgy: A telepiildsi <jnkorm6nyzatokrendkiviili cinkorm6nyzati kcilts6gvet6si
titmogatisfua
tftmo gathsi k6rel em benyrij t6sa

Bodrogkisfalud kozseg Onkorm6nyzathnak Kdpvisel6testtilete
a Magyaro rszd,g 2017. 6vi kcizponti
ktilts6gvet6sdr6l sz6l6 2016.6vi XC. tdrv6ny3. melldklet
I.7. pont ds a III. l. pont szerinti a
megyei cinkormrinyzatok rendkiviili t6mo gatdsfna 6s a telepiildsi dnkorm
1nyzatok rendkivrili
<inkorm6nyzatitftmogatfxdta a beltigyminiszier ds a nemzetgazd,asilgiminiszter
altalkiirtpalyazat
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b) A

telepiil6si <inkormiinyzatok rendkivtili dnkorm6nyzati t6mogat6sa
celj1ra p1lydzatot

kivdn benyrijtani.

A t6mogat6si ig6ny6t a.1 cinkormanyqat
<isszefiigg6 mrikciddsi

nyijtja

be.

lejilrt hathndejii, az <jnkormhnyzat alapfeladataival
c6hi kiad6sainak valamint trirsul6si hozz6j6rul6sainak frnanszirozitsira

Utasitja a kdpviselotesttilet a tiszts6gvisel6ket apalytaatelkdszit6sdre
6s benyrij t6sfua

Hatfrid6: azonnal
Felel6s: tisztsdsvisel6k

Bejelent6sek, j avaslatok, aktualitr{sok:

ALEXA ILONA gljegyzS a polg6rmester
anyagdt a k6pvisel6k megkapt6k.
K&i azzal kapcso latb an a ho zzftsz6l6sokat.

szabadsrigiitemtervdt terjes

zti

el6, melynek ir6sos

MAJOROS PETER kdpvisel6 nem tud mit mondani, hiszen sztletett
egy hathrozat, melyben
szabiiyoztdk hogyan kell kivenni a szabadsdgot, valamint azt,
hogy.g"y.tt"n egy napot nem
lehetett volna dtvinni a kcjvetkez6 6vre. Itt pedigl hatfurozatijavaslat
Jr"rini'u* is a*rn i"p iigy
gondolja, hogy ez nagy hiba, mivel ngy hataro zott a tesiiilet,
hogy a polg6rmester csak egy
ritemezheti 6t asajhtddntdse alapjdnaszabadslgot, eiyou *s.tb"r
aztatestiletnek
lt6l1go1.b"liil
Kell Jovanagynla.

ALEXA ILONA allegyzl megiegyzi, hogy egy esetben volt 6ttitemezds, melyr6l
dontdtt a

testiilet.

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, az6rthozt6k ahathrozatot, ne fordulhasson
el6, hogy

a

kdvetkez6 6vre a polg6rmester 6tvihessen szabadsrlgot. H6napon
beliil ffiitemezheti, am*nyi"ben
azonban h6napokon futivel az ifiitemezds, azt a k6pvisel6-testtilet
e16 kell hozni. Atiitemez6s nem
t<irtdnt, most pedig e.llfj<i-n, hogy 15 napot ilthozott, amit sz6mos
hivatalos elfoglaltsrig6val indokol.
Hriny embert kellett kitelepiteni? A hat6ro zati javaslatban szerepl6
ok, nem elfogadhat6 indok.

AoAnn LASZLD polg6rmester azt sem b6nja, ha elveszlik a szabadsaga, egyetlen
napot sem
fizetnek ki neki. Janu6rban kiiratott cit nap siabadsagot, de mind
az 6t napon bent volt. Egyedril

van alfiitdsi joggal. P6ldak6nt emliti, szeretett volna elmenni szabadsagra,
de kozbejci tt, iogy a
munkatigyi kcizpontnak kellett alaimia papirokat. Szabads6g alatt nem iriat'a16.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint a polg6rmesternek kell megkeresni
a h6napon be1il, hogy
m ikorra tudj a 6tc s op o rto s itani a terv e zett izab adsagat.

AoAnn LASZLD polg6rmester, mint m6r mondt a, janudr h6napban kiifi dt napot,
de mind az <jt
napon bent turtozkodott. Nem cl tehet arr6l, hogy nincs alpolg6rmester,
nincs helyettese. Jelents6k
fel a szabadsriggal kapcsolatosan, torv6nyt nem s6rtett.
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HEGEDUS JANos

. ?

Bodrogkisfalud6rt KozhasznuEgyesrilet elncike tudom6sa
szerint a

polgiirmesternek van csak akiir6si joga.

MAJoRos PETER k6pvisel6 szerint, csak akkor van azalpolgrirmesternek
al6ir6sijoga, ha tcibb
h6napig akadillyoztatva van a polgifumester.
Ketdezi a polg6rmestert, hogy efii-e a szilnddkot. Nem
azt akarj6k, hogy ami j6r neki azt ne
vehesse ki, csak azttegyektisztftba,hogy ne vigyen
6t 10-15 napot u t ,irr.tti.r6
6vre.

An'tvt LASZLO

polg5rmester tudom6sa szerint mdrcius 3l-ig kifrh
atja az athozottszabads6got,
Mint mdr mondta, jelentsdk fel ezzelkipcsolatosan.

de biztos nem fog tudni elmenni.

MAJOROS PETER k6pvisel6: a k6pviselo-testtilet tiltal hozott
hathrozatot a polg6rmester
semmibe vette. Ez igy nevetsdges.

fr

AuAnn LASZLD polg6rmester elmondja, hogy kifrhatja a
hegY, de 6 pr6b6lt tisztessdges lenni. Csak azt

iiaui,u*iko,

szabadsftgot, rigy sem tudndk hov6
val6jriban szabads6gon volt.

MAJOROS PETER k6pvisel6: a 365 napb6l biztos voltak olyan
napok, amelyeken meg lehetett
volna oldani a szabadsfugkivdtelt. Nem igaz, hogy nem tudta
; polgarmest.. ,i, atrit.-ezni. Nem
akarnak a sark6ban lenni, 6ket csak az erdekli,trogy
toljanak maguk el6tt 10-15 napot.
"e
'q'nAiu L{SzLopolg6rmester: meg van a szabadsdg,beitjael6re 6s nincs probl6ma.

MAJoRos PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy kdt 6v ut6n sem sikenilt
probl6mrit.

AuAivl LASZLO

i

ezt

a

irja

ki

a

megoldan

polgrirmester m6g mindig tisztessdgesebbnek tartja, ha
akkor

szabads6got, amikor val6srigban azon van, mint ha csak papfr
alapon mrik6dne. Innentrjl kezdve

viszont majd kiirja azt atervnek megfeleloen.

MAJOROS PETER kdpvisel5 elmondja, mdg Galovics J6zsef volt
alpolg6rmester vetette fel,
hogy ne toljanak maguk el6tt 10-15 nap szabadsrigot. senki nem
fog aizal"foglalkozni,hogy ha
kiveszi a szabadsdgot 6s ktizben elintdi ezt vagy Lt. -tegyek .gyri".
s mindenkorra rendbe ds
mint miir mondta, ne toljanak maguk el6tt l0_15 napot.

Auau LASZLD

polg6rmester megiegy zi,hogy h6napon beltil is volt m6dositiis.

MAJOROS PETER kdpvisel6 elmondja, hogy a h6napok kcizcitti atvitelnem
kertilt a k6pvisel6-

testi.ilet el6.

ALEXA ILONA aljegyzl megjegyzi, hogy egy esetben volt ilyen.

AlAvt LASZL}

polgdrmester: mi van akkor, ha kifrja
tdrtdnik vele valami.Ezthogy kezelik le?

a

szabadsitgot, kdzben

dolgozik

6s

xnpns

FERDTNAND kdpviselo szerint egyszeni az egdsz. A polg6rmester
fr l6da havi, heti
szinten uzokat a napokat, amikor ki tudja i.lrri a szabadsaiot os nem
kell mennie sehov6, nem kell
aliimia 6s igy nem lesz az evveg6n6ttol6sa.

AoAvt LASZLD

polg6rmester pdldakdnt emlfti azt is, hogy az elmrilt h6ten
sem volt beiwa
semmi a napthtdba cstitcirttikre, rigy volt hogy szabads6gon lesz.
Jritt egy telefon , egy ora 6s f6l
kett6 kdriil, hogy mdsnap, cstitdrtcikon 9 6rakor
kell Tokaj al." prt*atta csak azokat a
szabads6gokat beimi, amikor t6nyleg t6vol volt. Mi6rt irjon be
olyat, amikor itt van.

..*i.

MAJOROS PETER k6pvisel6 vdlemdnye szerint a polgdrmesternek kell
ebben rugalmasnak
lennie.
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AnaU LASZLO polg6rmester:
a tew ezett ho s szri h6tvd edt.

HEGEDUs 'lANos

polg6rmesterseg ezzel

nem tudj6k milyen az, amikorjcin egy e_mail

6s szdtveri pl.

Bodrogkisfaluddrt
.jir.a papfuon

t. t

"tt

Kdzhasznu Egyesiilet elncike megjegyzi, hogy
a
eztrendezni.

ALEXA ILONA aljegyzS: az iitemtervnek megfelel6en
legyen kiirva
AnAu LASZLO polg6rmester szerint az elmrilt evr6l fthozott

a polg6rmester szabads6ga.

szabads6got m6g mSrcius 31-ig

felhasznillhatja.

ALEXA ILONA aljegyz(5 elmondja, a.jogszabilly
szerint, ha a munkdrtat6hib6j6bol olyan dolgok
jcittek kcizben, amik miatt nem tudia
kiveini u;uuuirigot, ukko, az ifivihetoa kcivetkez6
6vre 6s
m6rcius 31-ig kivehet6. Ilyen mdshol is elofordul.
HEGEDUS

JANos

levezetni.

a Bodrogkisfaluddrt KdzhasznuEgyestilet eln<ike
szerint, papiron kell ezt

AnAivt LASZL} polg6rmester m6rcius 31-ig kiirja a maraddk
szabadsiigot.
MAJoRos PETER k6pviselo kdri, hogy ahatfuozatukat betartva,
polg6rmester

fr a h6napon
beltili szabadsiigot m6dosithatla, ezentril-a testiilet
rete r<eit, hogy jelezze,haviitoztatni szeretne.
auAm LASZL} polg6rmester pl. m6g nem tudja elSre pontosan,
de mdjus v6gdn is ki kell majd
vennie h6rom napot, amit decemben6l fog athozii. '
a

Tobb hozzhszolfus nem l6vdn szavazdsra teszi fel

hatdr ozati j ava

sI

atot.

a 2017. evi szabadsaga utemterv6r6l sz6l6

A K6pvisel6-testiilet j,eJelevo 4 taga kiiziil, a szavazfson 4
f6 k6pvisel6 vett r6szt6s 4 igen
szavazattal, tartflzkodds 6s ellenszavazat n6lkiil
elfogadja a hathrizati javaslat of 6s azal6bbi

hatfrozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf

n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
2l I 2017 . (11.27 .\ hat6r ozata

Tfrgy:

Addm Ldszlo polg6rmest er 2017.6vi szabads6ga
ritemterv6nek j6v dhagydsa

Bodrogkisfalud kiizsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6testtilete
Ad6m L6szlo polgiirmester
2017.
6vi szabadshganakiitemterv6t azalabbiaksrerint nagyiu jOua:
2016. 6vi 6thlfizbdr6 szabadsrig: 15 nap
2017 . janutr 19 -tol 20 17 . janufur 20-ig
2017. janutx 25-tol20t7. januilr 26-if
2017. februtu 2.
2017. miircius 16-t6l 2017. m6rcius 30_ig
kivdve 2017 , mfucius 27.
0sszesen:

2017.6vi szabadsfg: 39 nap

2 munkanap
2 munkanap

l

munkanap

10 munkanap
15 munkanap

v
2017.6pri1is 18- t6l 20I6.6prilis 28 - ig
2017 .jrinius 6--t1l 2016.jfnius 9--ie
2017,jrilius 3 -t6l 2017 .jrilius I 4-ig
2017 .jrilius 31-t6l 2016. augusztus 4-ig
2017. okt6ber 24-t612016. okt6ber 27_rg
2017. okt6ber 30-t6l 2017- november 3_ig
2017. december 27-ttil2016. december 29_is
0sszesen:

Felkdri a kdpviselotesttilet az aljegyzot, hogy

Hatririd6: azonnal
Felel6s: aljegyzo

9 munkanap
4 munkanap
10 munkanap

5 munkanap
4 munkanap
4 munkanap
3 munkanap

39 munkanap
a sziiks6ges munkaj

ogi int6zked6seket tegye meg.

ds folyamatos

ALEXA ILONA aljegyzS elmondja, hogy h6rom meg6llapod 6s tewezetet
adott a kdpvisel6knek,
melyek az onkormimyzat ds a Bodrogfisfrluddrt Kizhasznu
Egyesiilet6vel, a Falusi Turizmus
BAZ' Megyei Egyesiiletdvel, valamint a Kisfalucska Kcizhasznii Nonprofit
Kft-vel kcitne meg
ktizmtiveloddsi feladatok ellatir,ilra. rgy lehetosdge lenne
a h6rom egyesiiletnek kultur6lis
kdzfoglalkoztatottat alkalmazni. Nem csak az dnkormiinyzatok
r6szestilhetnek a kultur6lis
kdzfoglalkoztatdsban, hanem a civil szervezetek is. volt
aki eddig is alkalmaz ott mir igy
kdzfoglalkoztatottat, de ettol az 6vt6l kezdve kdtelez6 az
egytittmrikcid6si meg6llapodds
megkdt6se a kdzmrivel6d6si feladat ellitdsr,a. A h6rom egyestilet
mJgkereste az 6nkorm 1nyzatot,
hogy szeretndnek €lni ezzel a lehetosdggel. A KisfalucJtu rrt.
6s a Falusi Turizmus Egyestilet
elkdszitette magSnak a megdllapod6st, a Bodrogkisfalud6rt
Kozhasznu Egyestilet pedig iriisban
kereste meg az tinkorm6nyzatot a meg6llapodris-megfog almazisira.
Igyekezett fgy megimi az
egytittmtikoddsi megrillapodiist, hogy abb6l kideriiljin.k u feiadatok. -Egy
dolgot viszont nem
szeretne, teljes egdsz6ben 6tadni ezeket a feiadatokat, mivel
az cinkorm anyii,irralr,is sztiks6ge van a
kultur6lis kcizfoglalkoztatisra, a kcizmtivelod,es az alapfeladatai koze
tartozik. Molnrirnd Zborai
B edtdt igy alkalmazzdk.
Ha a civil szervezetek tudj6k az onkorm finyzatot segiteni a kozmrivel6d6sben,
kulttrftban, az
tdmogatand6, de alapvet6en az onkorm tnyzate a feladat, nem
szeretndk, ha az kivennlk az
cinkorm6nyzat kezebll a kultur6iis tevdkenysdget, azt a jogot,
hogy alkalmazhassanak kultur6lis
ktizfoglalkoztatdsban' Mindh6rom meg6llapod7st 2020." decembJi
31-ig kdtn6k meg cjt 6vre.
T<irvdnyi ktitelezeusdgiik majd besziimolni a testi.iletnek, mint a
kultrirri6rt felel6s
dnkorm6nyzatnak. A megrillapodds brirmikor kcjzcis akarattalfelmondhat6
a h6nap utols6 napj1val,

egyoldahi felmondris esetdn pedig feldves fordul6nappal, iriisos kezdem6nyezdssel.

HEGEDUS

JANOS a

Bodrogkisfalud6rt Kcizhasznri Egyesrilet elnoke elmondja, hogy
a
meg6llapod6s tervezetben ki van emelve a Tdjhdz uzemeitet6se
6s az Anna-napi forgatag.
V6lemdnye szerint az fitala a testiileti iil6s el<ltt odaadott pontos
idriponttal megadott
rendezvdnyeket a meg6llapodris mell6kletekdnt kellene kezelni.
A nagy rendezv6nyek mellett lesz
15-20 kisebb is, mint pl. a ruhagyrijtds, akezmiives tiibor. Csak
azt a nehhny rendezvdnlt tegy6k a
me g 6l I ap o d6s b a' ame I yek me g szervezd s 6t v all alj6k
e s az b drki sz6m6r a l*o:t gathat6.
A Kisfalucska Kft. ds a Falusi Turizmus Egyestilet meg6llapod6saibai szerinte
nevesittetni
kellene, hogy konkr6tan mit szeretndnek megva=l6sitani, mdi c,sak
azertis, hogy ne szervezzenek

keresztbe.

33

MAJoRos PETER k6nvisel6 megiegyzi, hogy nem konkr6t kultur6lis,
illetve k6zmrivel6d6si
feladatokat takat a meg6llapodas mettetaeie, rrliamint
akdzhaszni szolgiitatitsok biztosit6s't is le
kellene konkretiz6lni' Nem dertil ki mirol van
sz6,hogyun akarjfik ezeketa feladatokat ellitni.
HEGED0S

JANos a Bodrogkisfalud6rt Krizhasznri Egyestilet elnoke nem tudja,
mi az afeladat,
amit ell6tnak 6s amivel a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet
nim fbglalkozik.
Ezzel a lehet6sdggel alkalmazhatnak,valakit,-segithetnek_ollan
embernek, akiknek meg van a
riltermetts6ge, akit meg tudnak bizni a taiiazi"
muJan u. Elo tudja kZsziteni 6s fogadni a
venddgeket stb. 6 is j6l jrir ds az egyesrilet is.
AuAtvt LASZL} polg6rmester szerint eztmfn janudrbanel
kellett volna kezdeni egyeztetni, de
ezutdn is lehetne olyan egyeztet6s, amin megb.rrLlik,
hogy a h6rom szewezetmit szeretne tenni.
HEGEDUS

JANos

a Bodrogkisfaluddrt-K LzhasznuEgyesiilet elnrike szerint
az cinkorm 6nyzat

ad 6t feladatot, neki kellene azt lekonkr etjzillni.

AlAnn LASZLO
egym6snak keresztbe.

polgiirmester szerint ezt az egyesiiletek is megtehetik,
hogy ne rakjanak

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfalud6rt KozhasznuEgyestilet
elndke megiegyzi, az is le van
iwa a mrisik kdt meg6llapod6sban, hogy heti 8 orftban l6rj6k
el ezta feladatot , de aznincs, hogy
mit.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a mell6kletben a feladat-meghat6roz6s
keret jellegri,
hogy belefe4jenek a kultur6lis dolgok. i'eodrogkisfaluddrt
Kozhaszni Egyestitet els6sorban
!!fs6gi 6s gyermek programokat szeretne szerve zni, valamint megvannak a konkretizdlisok.
Vdlemdnye szerint megoldhal6, hogy egyritt dolgozzanak
a szewezetek. M6r nincs id6 a konkr6t
feladatok meghatdtozdsira aket szirvezet esetdben, hiszen
apillydzatot mdrcius l-ig be kell adni.
Pr6briljrik meg rigy ndzni' hogy ha nyer mindh6rom patyazit,
h6rom embert tud a teleprilds
alkalmazni t6mo gat6s s al.

AIAwI LASZLO polg6rmester szerint val(^tszinii, hogy a Falusi Turizmus
Egyestilet 6s a
Kisfalucska Kft' azt akdt embert fogja tovrlbbfoglalkoztatii
kulturaris r<tizrogl-alkoztatasban, akiket
most is alkalmaz Nem fog a Bodrogkisfalud6rt kozhasznuEgyesiiletnek
keisztbe tenni.
ALEXA ILONA aljegyz6 szerint a c6l az, hogy a falu kultur6lis 6lete
kikerekedjen. Ahhoz, hogy
ne legyen egymiisra szewezes, u ,r"rrrr"teknek meg kell keresnirik
egym6st. Mivel az
cinkorm6nyzat amegbizo,
ezdrt az

egyeztet6st.

A kisfalucska Kft'

6

szervezdsrikben ataviszfolyam6n iehetne kezdem6ny

ezni egy

jo

vezetojenek nagyon sokfele pillyazatavan, nagyon
azismerets6gi k<ire. 6
ennek a falunak nem akar rosszat, csak azt, trogy ket
embernek iua;o" munkiit adni, vagy meg
tudja Sket taftani.

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Kdzhasznri Egyesillet
eln<ike elmondja, hogy mindig is
megtudtak, ezutdn
meg fognak egyezni, ds ha tudnil segiteni egy embemek,
m6r az is j6.
is
Tudom6sa szerint kdzmrives termdkeket is 6rulnak,
oda is kell ember.

AlAvl LASZLD

polgiirmest er kdrdezi, hogy Kertdsz Ferenc atyhval
volt-e egyeztetds a bricsri
id6pontj6t illet6en, mert a bfcsri lehet Anna nap el6tti vagy
ut6ni vasiirnap is.

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Kozhaszni Egyestilet
elncike elmondja, hogy a jrilius
26-5hoz legkcizelebb es6 vasdrnap az jrilius 30.

4o

ALEXA ILONA alj.egyz6- javasolja,
,h9gv a Bodrogkisfalud6rt Kdzhasznu Egyesiilet
esetdben az l' szitmri melldkletbe ne irjanak
d6tumoi a rendezvenyekhez, csak hogy milyen
konkr6t rendezvdnyeket szerveznek meg. A d6tum
szilmonk6rhetd, ha valami kcizbejdn, tudnak
rajta vSltoztatni.

MAJOROS PETER k6pvisel6 nem akarj a bdntani a mrisik
k6t szervezetet, de jogilag
agg6lyosnak twtja, hogy mindkdt szervezet ugyanazon
sz6khellyel, feladat-ellit6si hellyel,
ugyanazon cimen 6s kdpvisel6vel, amegdllapodasban
pontosan xgyanazonsz6veggel
szerepel.

Tdbb hozzSsz6l6s nem ldv6n AlAvl LASZL} polg6rmest
er szavazitsra teszi fel
hatilrozatijavaslatokat, meiyek mell6kletei a jegyzlkbny"v
mell6klet6t kdpezik:

B o dr o g ki sfal u d Ka z s d g

Tdr gy : Ko z rniiv e ki dd s i fe

ta

d at e r t dt d s r a kd

o nko r m dny z at Kdpv

t e nd 6 m

eg

is e r6- tes

az

aldbbi

ttlr e t e

dl r ap o d d s

Bodrogkisfalud Kazseg
-Onkormdnyzatdnak Kdpvisel,-testt)ilete a Bodrogkisfaluddrt KLzhasznil
Egltestilettel (3917 Bodrogkisfalud,
Templom tit 9.) a klzmiivel1ddsi
fiuiateuafisra katendy
megdllapodds tervezetdt - a hatdrozat meitdklete szeiinti
tartalommat - jivdhagyla.
Felhatalmazza a Kdpvis

el ci -te

s

tt'ilet a pol giirme s tert a

me gdllapodds al dirdsdra.

Hatdrid1: azonnal
FeIelcis6k; polgdrmester, egyesilletek

B o dr o g ki sfal

ud Ka z s d g o nko rm dny z a t Kdpv
I 7. (II. 27. I hatdrozati

/20
Tdr gy. Ko zmdiv

e I 5 d,! s i

fe I adat e I I dt ds r a

i s e I 6 - t e s t t)l e t e

-iavaslata

ko t e ndd me gdl I ap o dds

Bodrogkisfalud Kazsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testillete
a Kisfalucska Kazhasznil Nonprofit
Kft-vel (3525 Miskolc, Kossuth u. 14.) a kaimfivetdddsi
feladatellftdsra kotendd megdllapodds
tervezetdt - a hatdrozat melldklete szerinti tartalommal - jivdhag,,jo.
Felhatalmazza a KdpviselS-testiilet a polgdrmestert a megdllapodds
aldirdsdra.

Hatdridci: azonnal
FeIel5sdk: polgdrmester, egyesiiletek

B odr o gkisfalud Kaz s d g

/20

I 7. (II.

onkormdnyzat Kdpvis er6 -te s tiirete
) hatdrozati -i avaslata

27.

h4

T dr gy : Ko zmtiv

e I 6d ds i

fe

Ia

dat e I I dt d s r a ko t e ndd

m

e g dl I ap o

dds

Bodrogkisfalud Kdzs-dg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-testtilete a Falusi Turizmus
BAZ. Megtei
Egyesiiletdvel (3525 Miskolc, Kossuth u. 14.) a klzm[ivelciddsi
fetadatelldtdsra katend7
megdllapodds tervezetdt - a hatdrozat melldklete szerinti tartalommal - j\vdhagyia.
Felhatalmazza a KdpviselS-testtilet a polgdrmestert a megdllapodds aldirdsdra,

Hatdridf: azonnal
FelelSsdk: polgdrmester, e gyes,illetek

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 4 taga ktiztil, a szavazfuson 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattzl, tattilzkodris 6s ellenszavazat n6lktil elfogadja a hatfurizati javaslatot 6s
az al6bbi
hathrozatothozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
22 /2017 . (It.27 .) hatilrozata
T 5r gy :

Kcizmrivel6d6si feladat elldtdur a kotend6 meg6llapod6s

Bodrogkisfalud Kozsdg Onkorm6nyzatdnak K6pviselo-testtilete a Bodrogkisfalud6rt K6zhasznir
Egyesiilettel (3917 Bodrogkisfalud, Templom rit 9.) a kdzmrivel6ddsi f"ladutellatrisra kritend6
meg6llapod6s tervezetet - ahatinozat melldklete szerinti tartalommal - j6v6hagyja.
FelhatalmazzaaKdpvisel6-testtilet a polg6rmestert amegilllapodfs altfudsfua.

Hatirid6: azonnal
F

elel6stik: polg6rmester, egyestiletek

Melldklet:

Kiizmiivel6d6si megdllapodis
Mely l6trej citt egyr6szr6l
Bodro gkisfalud kdzsdg 0nkorm6n yzata

Cim:3917 Bodrogkisfalud, Kossuth

ft

65.

K6pviseli: Ad6m Ltszl6 polg6rmester onkormdnyzatvezetoje,a tovSbbiakban Onkorm (nyzat

mfsr6szr6l a Bodrogkisfalud6rt Kozhasznu Egyestilet

Ull,

Cim:3917 Bodrogkisfalud, Templom

ft

9.

kdpviseli: Hegedris Jiinos egyesiileti elncik a tov6bbiakban: egyesiilet
k6zott.

1'

2.

Bodrogkisfalud kdzs6g onkorm6nyzata Kepvisel6-testtilet6nek
a helyi k6zmtivel6d6si
feladatok ellSt6sr6l sz6lo 712015. (VL23.) rinkorm6nyzati rendelete,
valamint a kultur6lis
javak v6delmdr6l sz6l6 1997. 6vi CXL. tdrvdny (tovribbiakban:
tcjrv6ny) 76. g-a alapj6n
Bodrogkisfalud kcizsdg Onkorm6nyzata 6s a'Bodrogkisfalud6rt
Krtzhasznir Egyesiilet
meg6llapodrist kcit, a jelen meg6llapodiisban rcszletezett
kcizmtivel6d6si feladatok
szinvonalas ell6tris6nak biztositdsira, a meg6llapod6st kdt6 retet<
egytittmrikcjd6s6vel 6s
kozcis - munkamegosztdson alapul6 retaaatel6tis6var.
-

Felek jelen meg6llapod6sukkal a kozmrivel6d6si tdrvdny 6s
rendeletben meghattrozott al6bbi kdzmtivel6ddsi feladatot

a helyi k<izmtivel6d6si

"Iatararu

egym6ssal:

aiupoonak meg

Megrillapoddst kdto felek az al6bbi feladatokat, egyiittmrikiidve,
egym6st segitve, el6zetes
egyeztetdst k<ivet6en egyiittesen vagy kiilon
-kiilcin l6tjak el:
.1.

{.

*
*
{.

*

t

Ififs6gi vagy gyermek programok szervezdse
Ismeretterjeszt6 programok (egdszsdgrigyi ismeretterje szto el6ad6sok
szervez6se)a
lakoss6g szfumtra
gyermekek 6s fiatalok mtivelod6si, mrivdszeti ds kdz<issdgi 6let6nek
megszervez6se
helyi mrivel6ddsi szok6s ok gondo z6sa, gazdagitilsa
kiilonbdzS kultrirdk k<jzotti kapcsolatok kidpitese ds fenntart6sa
vizu6lis kultrira fejleszt6sdre ir6nyul6 tcirekv6sek, rigymint tematikus triborok
6s kirillit6sok
szervezdse, amator alkot6 cs oportok t6mo gatfsa
Jeles Napok, ezilltal anemzeti iinnepek kultirr6j6nak gondoz6sa

A

B o dro gki

*
*

s

faluddrt Ko zhasznu E gye siil et lifija el :

ajhaz mrikddtetd se, tdjh|zi programok szervez6se
meg6llapodas alapjdn
Anna-nap forgatag 6s bricsri megrendezdse
T

- kril<jn egytittmrikdd6si

3' A meg6llapoddsban rcgzitett feladatokat a Bodrogkisfaluddrt Kiizhasznri Egyesiilet 6s
Bodrogkisfalud kcizs6g Onkormrinyzatafolyamatosan egyeztetve, egytittmrikctdve
l6t1a el.

4.

A B o dro gki sfaluddrt Kcizhasznri Egyesrilet szolgfitatilsai nyitottak a helyi lakoss6g minden
csoportja ds szemdlye sztrmira, korra, nemre, iskolai v!,gzettsegre, felekezetre,
etnikai
hov atarlo zitsra val 6 tekintet ndlkiil.

5'

Az Egyesiilet kdzmrivelod6si tev6kenys6gehez az rinkormdnyzat- krilcin k6pviselotesttileti
dcint6s alapjdn - tdmogat6st biztosit a kulturiilis normativa terh6re, a titmogatiissal
nem
fedezett ktizmrivel6d6si kiadds okat. azegyesiilet a sqdt magaer6forr6sai
val fedezi.
.

6. Az egyesiilet
b i zto s

7

'

alapvet6en a helyi saj6tossdgokhoz 6s ig6nyekhez igazod6ankdteles
itani a kd zmtive I o d6 s i szol gtitatdsokat az i gdnyb evev 6k szitmir a.

Az onkorm fnyzat a fentieknek megfelel oen megbizza az egyestiletet az l. pontban foglalt
feladatok elltttdsilal. Az egyesrilet a megbizist elfogadja 6s e feladatok szinvonalas

l/\
ellfrtilsftr a kdtelezettsdget v6llal.

8'

A Felek kcjtelezik magukat arra, hogy
a k<jztiik tdmadt

9'

a kdzmriveloddsi meg6llapodris v6grehajtiisa sor6n
vitfn a meg6llapodrii c6lj6nak 6rdek6ben taigyaias ritj6n
iendezik.

A Felek tudom6sul ve-szik, hogy jelen kcizmrivel6ddsi meg6llapodds
6rv6nyess6

K6pvisel6-testiilet6nek j 6v ahagy o hatarozata sztiksdges.

gehez a

10' Az egyesrilet

kcitelezettsdget villlal ana, hogy a kozmrivel<iddsi feladatai
ellit6sa sor6n a
hozzdfdrds lehet6sdgdnek egyenl6sdg6t ds torro, feltdteleit,
tov6bb6 a kozmiivel6d6si
tcirvdny 2-3. $-aiban meghatdrozott alapelvek teljes k6ni
6rv6nyesiil6s6t biztositja.

1

1'

Az egyesiil et az iitala ell6tott kcjzmrivel6ddsi feladatokr6l a
tfrgyevetkctvet6 6v janu6r
napj 6i g be sz6mol 6 t keszit az cjnkormiin y zat r 6sz6re..

12' A Felek a megtilapod6s cdlj6nak

3 1.

s6relme n6lkril a kdzmrivelciddsi meg6llapod6st k6z6s

megegy ez1ssel m6dos ithatjilk, illetve megsziintethetik.

t''

iddre szol. 15 evrel2}2}.december 3l-ig vagy lehet
nalarozotl
ldore
ls.
"11t..:i:F?:l:p".d^shatfrozatlan
Felek a meg6llapod6st kdzds akarattal ahonap utols6 napjilvalbonthatjdk
fel.
A meg6llapodris egyoldahi felmond6s6t a felmond6 fel ir6sban kezdemdny
ezhetifel6ves
fordul6nappai.

Jelen megSllapod6st a felek 6tolvasris 6s 6rtelmez6s ut6n,
mint akaratukkal mindenben

megegyezot irtdk ala.

Onkorm6nyzat r6sz6rol

B odro

gkisfaluddrt Kcizhasznf Egye srilet r eszerol

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4 tagtra kiiziilo a szavazfuson 4 fd k6pvisel6 vett
r6szt6s 3 igen
szavazattal, ellenszavazat ndlkiil, I tartlzkoddssal elfogadja a
hat1rozati javasla tot 6s az
alfbbi hatir ozatot hozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testtilet6nek
23 /2017 . II.27 .l hat6r ozata
Tf rgy : Kcizmtivel6ddsi feladatell6t6sra kritendo megrillapod6s

nh

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm6nyzatfnak K6pvisel6-testiilete
a Kisfalucska Kozhasznu
Nonprofit Kft-vel (3525 Miskolc, Kossuth u.
14.) a kcizmrivel6ddsi
me 96ll ap

od

6s terv ezetet

- a hat6ro zat me

II

6kl ete szerinti

feladatellftfusra k6tend6
tartalommal - j6vahagyja.

Felhatalmazza aKlpvisel6-testtilet a polgrirmestert
amegilllapod6s al1irftsira.

Hathridf: azowral
Felel6siik: polgiirmester, egyesiiletek

Melldklet:
B o d ro

B

gkisrarud Kiizs 69 onko rm 6nr""f ::i?13$1i.rr.u
Kiizh asznri Nonprofit Kft. kiiziitt
kiizmiivel6d6si feladatok elk{tdsrira

dro gkis falud ro.zs

iq onko rm rin y zata (tov6bbi akban : onko rm6ny zat)
Kdpviseli: AOem L6szl6
Sz6khely: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.
Ad6szdm: 15547 602-2-05
6sa
Kisfalu csk a Kdzhaszn r[ Nonp rofit Kft. (tov6bbi
akban : F era dateilritri)
Kdpviseli: Juga Gyiirgy
Szdkhely: 3525 Miskolc, Kossuth utca 14.
Feladatellitdsi hely: 3917 Bodrogkisfalud, pet6fi
utca 16.
Ad6sz6m: I 17381 l8-2-05
egyiitt: Felek.
o

szerz6d6 Felek a mu-ze6lis intezmenyekr6l, a nyilviinos
kdnyvtriri ellitrisr6l 6s a kiizmiivel6d6sr6l
sz5l6 1997' 6vi cXL' t0rv6ny
lto"buuiat<uan:"Tcjrv6ny) 79. g-ban meghatirozottak alapj 6n az
al6bbiakr6l Sllapodnak meg :

1.
a)

A Feladatelldt6
Kdtelezettseget vSllal arra, hogy

a fenti feladatellat6si helyen ellatja az 6nkorm inyzati
Rendeletben meghatSrozott, kcitelez6 helyi kdzmiivel6ddsi
felaiatokfoi f;"r"n krjzmrivel6d6si
meg6llapodiis 1' sz' melldkletdben megjekilt feladatokat
az Onr.o*airyzat 6ltal rogzitett
formiiban, m6don 6s mdrtdkben.

b) A Feladatellit6

kotelezettsegetvilllal ana,hogy a helyi saj6tossiigol<hozigazod6an
biztositja
szolgftltatilst a kiizmtiveloddsi megrillalodrisban rogzitett
igdnybevev6k szitm1ra
rendszeresen minden h6tf6t61 pdntekig nupi
S' 6rdban, tov6bbd, alkaliranke rft az ettol eltdr6
id6pontra

a

c)

es6 rendezvdnyek idej6re.
Kcitelezetts6get villlal atra, hogy

d)

az

Sltala vrillalt kozmiivel6ddsi feladatok ell6t6s6ra
a foglalk ozatott kiizmrivel6ddsi szakember
szakkdpesitdse tekintetdben a211993. (I. 30.) MKM'rendelet
kiivetehdy;it
A Feladatell6td jogosult.ana, hogy a kozmrivel6ddsi megrlllapod6sban alkalmazza.
figzitett feladatok
ellfitasitn kivtil a tcirv6ny ds az cjnkorminyzatirendelet
cdljai-val egyez6mrivel6d6si ig6nyekre

kcjzmrivel6ddsi szakembert

szolgiiltatdsokat kinrili on.

ulkul^ut,

4f
e) A Feladatellfltr6' 6vente, a t6rgy6vet kdveto 6v janurir
nyfjt be Bodrogkisfalud Koiseg Onkormlnyzata i"rr" 31. napj6ig szakmai besz6mol6t
az illtiia Jnatott krjzmrivel6ddsi
feladatokr6l.

0

A jelen meg6llapodds 2017. mfrcius l. napjdnldp
hat6lyb a, es 2[2L.december 31. napj6ig
6rv6nyes' Ahatdrid(' leiarta el6tt kdt tronappal petetr
a
t<ozosen -;g;i;r;; tj6k ameg6llapod6s
esetleges

meghosszabbitdsrinak a kdrd6s6t.
Kcjzmrivel6d6si meg6llapod6s kcizris megegyezessel,
a meg6llapod6s c6lj6nak s6relme
ndlkril b6rmikor m6dosithat6, illetve megsztintethet6
a bejelent6Jtot szrimitott 2 h6nap lq.rta
utdn.

g) A

h) Jelen KcjzmrivelSddsi megrillapod6sban nem szabfiyozott
k6rd6sekben a polgrlri
tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi v. tiirvdny, tovdbbtd
a kapcsol6d6 jogszab6lyok vonatkoz6

i)

rendelkezd sei az irrinyad6k.
Jelen K'Ozmrivel6ddsi meg6llapod 6st a szerz6d6
Felek kolcscinrisen 6tolvast6k 6s
akaratukkal mindenb en m" g. gy" z6t j ov 6hagy
olag iti4 aU.

azt, mint

Miskolc, 2017. februir 20.

Juga Gyiirgy

Adrflm L6szl6
polg6rmester
Bodrogkisfalud K6zs6g }rtkormfnyzata

Ugyvezet<i

Kisfalucska Kozhasznt Nonprofi t Kft

.

P.H.

P.H.

1.

sz. mell6kelt

1' A Ktizmiivel6d6si

_megdllapodfsban rdgzitettek 6rtelm6ben a Feladatelldtri az
onkormr{nyzat kotel"to
t"liautaib6l szakLenien ds folyamatosan biztositla a v6ros
I ako s s 69 a szitmftr a az al abbi
ko zmrivel d6 s i tevdkenys 6 gek elatixitt:
<i

'
o
o

az amatbt mrivdszeti, mrivel6do kcizciss6gek tevdkenys6gdnek
segitdse, t1mogatitsa,
a helyi krizcissdgi 6let fellendit6se,
a szabadid6 kulturdlt eltdlt6sdnek biztosit6sa,

kozhasznri szolg6ltat6sok biztosit6sa.

2'

A Feladatellilt6 a szolgfitatftst a 3917 Bodrogkisfalud, Petfifi
utca

3'

Feladatelldt6 ktiteles a mtivel6ddsi lehet6sdgek megfelel<i
propagan d;jar6lgondoskodni.

.

6.

szitm alattbiztositja.

4. A

Feladatellftr6 6ltal a mrikcidds sor6n termelt bevdteke az
Onkorminyzat nem tart
ig,lnyt, hanem a miikciddsi k<jlts6sek fedezdse 6rdek6ben
a F e I a d ate I I tit 6 n dl ia gyi a

Miskolc, 2017. februfir 20.

Juga Gyiirgy
ij,gyvezet6
Ki sfalucska Kozhasznu Nonpro
P.H.

Ad{m Lfszlil
fi

t Kft

.

polg6rmester
Bodrogkisfalud K6zs6g Onkorm6nyzata
P.H.

ll

14u

A K6pviseld-testiilet jelent6v6 4 tagtra kiiziil, a
szavazison 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 3 igen
szavazattal, ellenszavazat n6rkiir, r tartdzkodrissar
erfogadja a hatfrozati javaslatot 6s az
alfbbi hati.r ozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzataK6pvisel6-testiiletdnek
2 4 /2017 . (II.27 .\ hatfurozata
Tf rgy : K<izmrivel6d6si feladatellitrisra kdtend6 meg6lapod6s
Bodrogkisfalud Kiizsdg- pnkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testtilete
a Falusi Turizmus BAZ. Megyei
Egyesiiletdvel (3525 Miskolc, (ossuth u. i+,1
u
t or*.iuel6d6si feladatell6t6sra kcitend<i
meg6llapod6s tervezeter - ahatarozatmelldklete
szerinti tartalommal j6v6hAyja

-

Felhatalmazza aKdpvisel6-testiilet a polg6rmestert
amegilllapodfis aliirits1ra.

Hatririd6: azomal
F

elel6siik: polg6rmester, egyesiiletek

Melldklet:

Bodrogkisrarud Kiizs6g onkorman
,X;t:::':$:ffit rurizmus B-A-zMegyei Egyesrilete
kdzdtt kiizmiivel6 d 6s i felad atok ellitris 6ra
B o d ro gkisfalu d ro.zs
iq 6n ko rm 6n y zata (tov6bbiakban : 6nko rm6ny zat)
K6pviseli: Aaem L6szl6
Sz6khely: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.
Ad6sz6m: 15547 602-2-05
dsa
Falusi ru rizm us B-_A-z Me gyei E gyesiilete (tov6bbiakban
: Feladatellft6)
Kdpviseli: Juga Gyiirgy
Szdkhely: 3525 Miskolc, Kossuth utca 14.
Feladatellitrisi hely: 3917 Bodrogkisfalud, pet6fi utca 16.
Ad6sz6m: 18425972-l-05
egytitt: Felek.

szeru6do Felek a mu-ze6lis intdzmenyekr6l, a nyilv6nos
kcinyvtriri ell6trisr6l ds a kcjzmtivel6ddsr6l
szol6 1997' dvi CXL. tdrvdny (tovribbiakban: Trirvdny)
79. g-ban meghatfuozottak alapj tn az
alibbiakr6l rillapodnak meg :

j)

2.

A Feladatelldtri
Kotelezettsdget v6llal atra, hogy

a fenti cimen elliltja az $nkorm6nyzati Rendeletben
meghatittozott, kdtelezd helyi kdzmrivelod6si feladatokb6l
a j;i;" kcjzmiivel6d6si
megdllapod6s 1. sz. melldklet6ben megielolt feladarokat
az O"k;#;;zat 6ttal r1gzitett
formiiban,
m6don 6s m6rt6kben.

k) A F'eladatell{t6 ktjtelezettsdget villlal ana, hogy a helyi saj6tossdgo l<hoz igazod6an
a szolgilltatdst a kcizmrivel6ddsi meg6llapodrisban iogzitei ig6nytevevcikbiztositja
szftm1rra

h+
rendszeresen minden hdtfot6l pdntekig
eltdr6 id6pontra es6 rendezv6nyek idej6re.-

napi

-.
l)

8 6r5ban, tovSbb6 alkalmankd nt az

ettol

Kdtelezettsdget

vallal an.a, ttogy az iitala vallalt kcizmrivel6d6si feladatok
elldt6s6ra
krizmrivel6ddsi szakembeft utyyryt,
r"gi"rr. ozatott kcjzmrivel6d6si

"

m)

szakember
szakkdpesit6se tekintetdben a211993. (I. 30.)
MKM"rendelet kcivetetm"ny"it alkalmazza.
A

FeladatelL{t6 jogosult affa, hogy a kdzmrivel6d6si
meg6llapodasban fi)gzitett feladatok
kivril a tdrv6ny ds az <jnkorminyzatirendelet cdljairal
igyeziimrivel6ddsi ig6nyekre

ell6t6s6n

szolgiitatits okat kf n6l i on,

n)

A Feladatelldtri

dvent e, atirgyevet kcjveto ev
ianuhr 31. napj[igszakmai besziimol6t nyujt be
Bodrogkisfalud Kdzsdg onkormrinyzat rcszlre
az illtalaelldtott k6zmrivel6d6si feladatokr6l.
A jelen megallapodiis 2017. m6rcius
!. napjhn rop rrataryu a, es 2020. J...-n." 3I. napj6ig
6rv6nyes' A hatririd6 leiariaelStt kdt tronappat
u r'.tJt,ircisen megv izsg1ljaka megiillapodris
esetleges meghosszabbit6sdnak a k6rd6sdt.
A Kdzmrivel6ddsi meg6llapod6s kcjztis megegyezlssel, a megrillapodris
cdljrinak s6relme
ndlktil b6rmikor m6dosithat6, illetve megsztintethet6
a bejelentdst of sze*tott 2 honap

o)

p)

lej,rta

ut6n.

q) Jelen Ktizmtiveloddsi

meg6llapod6sban nem szabillyozott kdrddsekben
a polg6ri
ttirvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi v. tcirvdny, tovdbbd
a kapcsol6d6 jogszab6lyok vonatkoz6

r)

rendelkezd sei az ir6nyad6k.
Jelen Kaizmrivel6d6si meg6llapodfust a szerz6d6
Felek kcilcsdncisen ritolvast6k ds azt, mint
akaratukkal mi ndenb en *" g. gy" z(5t j 6v 6hagy6
I ag ut^ri aU.

Miskolc, 2017. februfr 20.

Juga Gyiirgy
megyei eln6k
Falusi Turizmus B-A-Z Megyei Egyesiilete

I'.H.

Adrlm L6szl6
polg6rmester
Bodro gkisfalud Kcizs6g Onkormdn yzata

P.H.

2.
5.

A

Kiizmiiveldd6si megrillapodrlsban rrigzitettek drtelm6ben a
treladat ell6t6
onkormfnyzat kcitel
f"liautaib6l szakszenien ds folyamatosan

I

ako

ss

'
o
o
6.

biztositja

A Feladatellilt6 a szolgilltatttst

A

a

az

"to i ko zmrive I o d6 s i tev6kenys gek
a szftmir a az alabb
6
ellatftsdt :
az amat1r mtivdszeti, miivel6d6 krizciss6gek tevdkenysdg6nek
segit6se, t6mogat6sa,
a helyi krizriss6gi 6let fellenditdse,
a szabadid6 kultur6lt eltciltdsdnek biztositilsa,
kdzhasznri szolgiiltat6sok biztosit6sa.

69

Feladatell{tri kcjteles
8.

sz. mell6kelt

a

v6ros

39I7 Bodrogkisfalud, Petrt'fi utca I6. sz6m alattbiztositla.

a mrivel6d6si lehet6sdgek megfelel6 propagan
d1jar6lgondoskodni.

Feladatellrltri 6ttal a mrikcidds sor6n termelt bevdtel te az
onkormrin yzat nem tart
igdnyt, hanem a mrikciddsi kciltsdgek fedezdse 6rdekdben
a Feladutelldtdndl iogrlo.

ttf
Miskolc, 2017. februfur 20.

Juga Gyiingy
megyei elndk
Falusi Turizmus B-A-Z Megyei Egyestilete

Ad{m L6szI6
polgiirmester
Bodrogkisfalud Kcizsdg }ttkormdnyzata

P.H.

P.H.

ALEXA ILONA aljegyzl-tajekoztatja a kdpvisel6ket, mint
azt m6r a polgtirmester fr is emlitette
az atculati kdzikcinyvvel kapcsolatban zoll. m6rcius 9-.€.n^r.!
6rakor
forumot' Meg azt megel6z6en kell meghozni a teleptildsfejlesztdssel,ffiar< .*rtani lakoss6gi
teleptildsrendezdssel 6s
teleptildskdp vddelemmel osszefligg6 partners
6gi egyeztitds szabrily afuol sz6lorendeletet.
Megn6zett tdbb ezzel foglalkozo ,.nd"l"t"t,"-iv"r.
szerkezettikben miisak,

de tartalmukban
mindegyik ugyanaz.
Minden teleptildsnek rendelkeznie kell fodpitdssze l,
ezdrt ez iigyben fel kell venni valakivel a
kapcsolatot' Mivel az arculati kdzikcinyv ;kdszitdse
miatt kapcsolatban 6llnak Koviics Agnes
f6dpitdsszel - hogy szakember szem6vei legyen
karbantartva.a teleptildsk6p 6s igy gyakorlatilag
szakember 6rktidjdn a telepiil6sre vonatkolo nayi
srabalyokon -, ez6rt c6lsze.inek tartan; ot
felk6ri erre a feladatra.
Ismerteti a rendelet-t ewezetet, mely az alilbbi 6s
kdri az azzalkapcsolato s hozzftsz6lisokat.
9odro gkisfalud

kc;zs d g

/ 2 0 1 7. (II. 2 S. )

onkormdnyzata Kdpviser6testilret6nek

6nkor mdnyz at i r e nde

I e t_terv e z e t e

A telepilldsfeilesztdssel, teleprildsrendezdssel ds teleptildskdp
vddelemmel r)sszeft)gg6 partnersdgi
e gyeztetds szqbdlvair6l
Bodrogkisfalud kazsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testtilete
az Alaptorvdny 32. cikk (2)
b.ekezddsdben meghatdrozott hatdskordben, a
Migyarorszdg helyi tnkoridiyzatair6t sz6t6 2011.
dvi cLXXXx' torvdny 13. $ (1)
lekezlds 7 pontiiban, valamint ; rchpuldsfejlesztdsi
koncepci1rdl, az integrdlt teteptirdsfejresztdsi
stratugrarbr es a tereptir,lsrendezdsi eszk6z6rcrdr,
valamint egyes teleptildsre-ndezdsi toidtot
iogtntdzildnyetcrflt sz6l6 314/2012. (x. B.) Korm.
rendelet 29' $ ds 29/A. S-aiban meghaidrotoifihdotkariben
eljdrva o lcr)vetkezdket rendeli
el;

l. A rendelet cdlja

1$
Jelen rendelet cdlia, h?sy Bodrogkisfalud kazsdg Onkormdnyzat
(a tovdbbiakban: Onkormdnyzat)
a telepilldsfejlesztdsi koncepci1, az integrdh letepatdsfejleszttisi stratdgia,
a telepiildsrendez4si
eszkozok, a telept'ildskdpi arculati kdzikonyv ds
a'tetepaiasrcpi rendelet (a tovdbbiakban egttitt;
telepilldsfejlesztdsi, telepi)ldsrendeztisi,
teiepal6skepi dokumentumok)

mddos[tdsdra

_valamint
iranyul' elidrds sordn
tdrtdnd

elkdszftdsdre,

igy,eztetdselwtdl biztos[tsa a lakossdg,
drdekkdpviseleti, civil ds gazddlkodf szervezetek, valldi
koz\ssdgek (a tovdbbiakban: partnerek)

qt
mindl szdlesebb kc;rben ftrtdnd bevondsdt, az elftgadott
dokumentumok nyilvdnossdgdt ds az
d s zr ev d t e I e k, j av as I at o k me gte
t e t ri do kum e nt dt ds r r i ndi d t.
2. A Partnerek

2.f
(I)

A partnersdgi egyeztetdsben az aldbb.iak vesznek
rdszt (a tovdbbiakban: partnerek):

a) a

t e I epill d s e n. I akc f mm e I v a gy ingat
I antul aj donnal r e nde I ke z d t ot
i s, i n,
valamennyi, a tetepalhfei.t/s.ztdssel, " teleptutldsrendezdssel
assieftggdsbe hozhat6
vDDae
.
dp{tdszetL mdrndki szarcrnai ,rdikkdpvisrtiti
,rr*r,rri,
c) valamennyi, a teleptildsen *tilrydq ds bejegtzett
drdekkdpviseleti, civil szervezer,
d) valamennyi, a telepiildsen szdkhellyel, irtiphtuyu:l
rendelkezT gazddtkod6 szervezet eis
e) valamennyi, a teleptildsen miikadi etis*rit
nffiar.

b)

3. A partnerek tdjdkoztatdsdnak m6dja ds eszkozei
_r.

$

(I) A polgdrmester-a tetept'ildsfeilesztdsi, teleptildsrendezdsi,
valamint teleptildskdpi dokumentumok
k'lszitdse' m6dosftdsa tekintetdben a www.bidorgkrsfalud.hu
honlapon fi touaotrrkban: honlap),
ds Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzata hirietitdbtdin
tdidkoztatdi tesz kazzd, a Kisfaludi
Ko r kdpb e n tdj d ko zt at 6 t j e I e nt e t me g, i li e t
d I e g I ako s s d gi fo rumo t tart.
(2) A polgdrmester az tirtelmez,lshez sztiksdges rdszletezettseg
ds sziiksdg esetdn aldtdmaszt;
munkardszeket tartalmaz| tdidkoztatdst a telept)ldsfejtesztisi,
tarll;l6rrendezdsi, valamint
telepilldskdpi dokumentumoktdl ds az egyeztetdsi etidrdimddjdtdl,
valqiint a tdjdkoztatds hely6t6t
ds. tl6didtdl fiiggcien - a meghatdrozott
egyeztetdii szakaszolva (el2zetes tdjdkoztat6, munkakdzi
tdjdkoztat|) is figtelemmel kdsziti el.
(3) A takosscigi forum helye ds ideie a hirdetdtdbldkon,
a Kisfatudi Kdrkdpben,
vagt a honlapon
!
kerillhet kihirdetdsre a lakossdgi
forumot megeldzden tegatdbi B nappal.
(4) Amennyiben a hirdetdtdbldn tdrtdnd elhelyezdst
vagy a Kisfatudi Kr)rkdpben tdrtdn7 kazzdtdtelt
telept'ildsfeilesztdsi, telept)ldsrendezdsi, valamint"'tetepuidskdpi
dokimentumok terjedelme,

a

formdtuma nem teszi lehetcivd, tigy a tdidkoztatdban megjek)l|sre kertil, hoglt
mety iddpontokban
ds mely helyszineken von lehet6s6g betekintdsre
e dokumlntumokba.

(5) A partnerek a tdjdkoztat1ban meghatdrozott
hatdriddn belal rchetnek ,iszrev6telt, javaslatot,
nyilvdnfthatnak vdlemdnyt a tetepatasteilesztdsi, teleptt)l6srendezdsi,
valamint telept)ldskdpi

do kume ntum o k t e kint e t d b en.

(6) Az dszrevdteL iavaslat, kifogds abban az
esetbenfogadhat| be, ha az tartalmazza az eglteztetdsi
elfdrds tyrgydt, a partner nevdt/kdpviselfiidt, cimit/izdkhelydt,
iltetflleg dr;ntdse szerint e-mail
c{mdt, telefonszdmdt. Ezen adatok megaddia szt)ksdges
az drintett rdszdrZt abban az esetben is, ha
a lakossdgi fdrumon elhangzott
iavaslatdt, dszrevdtidt kdri' jegyzcikr)nyvbe foglalni.
(7) A partneri adatlapon a partnerek dszrevdtelt
ds iovaslatot a kazzdtett tdjdkoztat7 alapjdn
a
tdi'koztatd megielendsdnek napjdtdt a tdi1koztatdban meghatdrozott
hatdridriig tehetnek

a) papir alapil adatlap cE dnkormdnyzat c[mdre tortdnd megkillddsdvel,

leaddsdval, vaglt

szemdlyes

sn

b) az adatlap

elektronikus levdr meildkretekdnt

adatlapon feltilnteten e-mail cfmre.

4.

tortdnS megkiildds|vel

ez

A dokumentdlds ds a nyilvdntartds m6dia

4S
(I) A bedrkezett vdlemdnyeket az dnkormdnyzati
fddp{tdsz rendszerezi, melyek dtaddsra kerr)lnek a
telepilldsfeilesztdsi, telepi)ldsrendezdsi, iotaitnt tetepiltdskdpi
dokumentumok kdsz{tds6vel
megbizott szemdlynek, aki ezek
figyelembe vdteldvel etkdiziti a iokumentum tervezetdt, amelyet a
Bodrogkisfaludi Kdzds Onkormdnyzati Hivatal
feltatt a honlapon tatdlhat; tdrhelyre.
(2) Az dszrevdtelek, javaslatok az tigyirat rdszek1nt
kell megdrizni.

5' Az el nemfogadott dszrevdtelek,
iavaslatok indokoldsdnak m6dja, dokumentdldsuk,
nyilv dnt art ds uk r endi e

r$
(I) Az elkdszltett '!s kdzzdtett
szempontolcnak

dokumentumtervezetre drkezett valamennyi
tartalmi
is megfelelf - drdemi dszrevdtelt, iavaslatot az dnkormdnyzat - formai,
fcidpitdsze drtdketi,
dsszegzi ds eltdrci.dszrevdtelek, iavaslatok esetdn a polgdrmester
azoL tisztdzdsa drdek1ben

e gyeztetd

st kezdemdny e zhe

t.

(2) Az drintettek meghfvdsdr6l a Bodrogkisfaludi Kozos
onkormdnyzati Hivatal gondoskodik. Az
sr 5l j e gltzcik\nyv kd sztil.

e g,teztetd

(3) A bedrkezett dszrevdteleket, javaslatokat - egyeztetds
esetdn a jeg,,zflkanyvet is - ismertetni kell
az Onkormdnyzat Kdpviselci-teialetdvel (tovdbEiakban: Kdpviselcilestillet),
amelyek elfogaddsdrlt
vagt el nemfogaddsdr1l a Kdpviseld-testtilet dont.

(4) Amennyiben az dllami fodpitdszi eljdrdsban, a partnerek rdszdrcil
nem ,rkezik 6szrev,ltel,
javaslat' az onkormdnyzat
friLp{tdsze - partnersdgi igyeztetIst lezdr| d,nt,lskdnt
- ennek tdnydr
frdsban rogz[ti, ds ez esetben kdpviseld-testtileti daitesie nincs sztiksdg,
(5) A Kdpvisekjlestt'ile-t
- dllami fridpitdszi ef drds esetdn az Onkormdnyzat /6dp{t6szdnek
feltaltdsre kerr.il a honlapra.

-

dr)ntdse

6' Az elfogadott koncepciL, stratdgia, telept)ldsrendezdsi eszkazok,
k6zik6nyv ds tetepiltdskdpi
r

e

nde I e t ny ilv dno

ss

d gdt b izt o s [t 6 int d z ke dd s e k

6$
(1) Az elftgadott telepilldsfejlesztdsi, telepi)l,isrendezdsi,
valamint tetept)ldskdpi dokumentumokat

a hatdlyba

ldpdsilket kdvetden
honlapon taldlhatd tdrhelyre.

-

a Bodrogkisfatudi Kdz6s Ort or*,iiytoii Hrvatat feltalti

7.

Zdrd rendelkezds

7.f
Ez a rendelet 2017. mdrcius

I. napjdn tdp hatdlyba.

_
a

\1
Hozzdszolfts
tervezetet.

nem l6v6n AnArvr LASZL}

polgrirmest

er

szavazksra

teszi fel az

rendelet-

A K6pvisel6-testiilet jelenl6vd 4 tagsa kiiziil, a szavazfuson
4 f6 k6pvise 16 vett r6szt6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodits
n6lkiil egyhangrilag elfogadja a rendelettewezetet 6s az ali.}bi rendeletet alkotja:
Bodrogkisfalud kiizsdg Onkormrln yzataK6pvisel6-testiilet6nek
2

/2017 .

(II.2S.) iinkormf nyzati rendelete

A telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p
v6delemmel iisszefiigg6
partners6gi egy eztetfis szabflyair6l
Bodrogkisfalud ktizs6g Onkormrinyzatanak Kdpvisel6-testtilete.
az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezddseben meghatinozott hat6sk6rdben, a Magyarorszkghelyi
cinkorm1nyzatair6l sz6l6 z0ll.
dvi cLXXXx'

tcirvdny 13,

$ (l).bekezdds"i. pontjau*,

a teleptildsfejlesztdsi
koncepci6rol, az integriilt telepiilesfejleszt6si stratdgi6r;i_
6s a teleptil6srendez6si eszkciz6kr6l,
valamint egyes telepiildsrendezdsi ruj,itor jogint'zilnyekrrll
sz6l6 31412012. (xI. s.) Korm.
rendelet 29' $ 6s 29lA' $-aiban meghatarozott feladatkordten
ellfuvaa
valamint

kcjvetkez6ket rendeli el:

1.

A rendelet c6lja

r.$
Jelen rendelet c6lja, hogy Bodrogkisfalud kcizsdg
Onkorm6ny zat (atovribbiakban:

Onkorm anyzat)
a teleptildsfejlesztdsi koncepci6, az integrSlt tllepiil6sfejleszt6si
stratdgia, a teleptil6srendez6si
eszkcizdk,

a teleptildskdpi arculati kdziktinyv 6s a teleptildsk6pi rendelet"(a
tov6bbiakban egyiitt:
teleptil6sfejlesztdsi, telepi.ildsrendez6si, valamint telepiil6skSpi
dokumentumok) elk6szit6s6re,
m6dosit6s6ra ir6nyul6 elj6rris sor6n tcjrtdn6 egyeztetdsemet
uirio, itsa alakosstig, 6rdekk6pviseleti,
civil 6s gazdalkodo szervezetek, vall6si kciz6ssdgek (a tovribbiakban: partnerek)
min6l sz6lesebb
kcirben tcjrtdn6 bevon6s6t, az elfogad,ott dokuLentumok
nyilviinoss 6gi$ es az eszrev1telek,
j avaslatok megfeleld dokumentiil6si
rendi dt.

2. A Partnerek

2.$
(1) A partnersdgi egyeztetdsb en az alihb.iak vesznek
reszt (atov6bbiakban: partnerek):
a) a telepiil6sen lakcimmel vagy ingatlantulajdonnai
rendelkez6 lakosok,
b) valamennyi,
telepiildsfejlesztdssel, teleptildsrendez6ssel risszefiigg6sbe
hozhato
epiteszeti, m6rnciki szakmai drdekkdpviseleti szeivezet,
c) valamennyi, a telepi.il6sen mrikoaS es belegyzett 6rdekkdpviseleti,
civil szervezet,
d) valamennyi, a teleptildsen sz6khellyel, telelhelyel rendeikez
6 gazd6lkod6 szervezet 6s
e) valamennyi, a telepiildsen miikod6-elismert
"gyLar.

a

fjJ

3' A partnerek t6j6koztat6s6nak m6dja 6s
eszkiizei

3.$

(1) A polgarmester a telepril6sfejles-ztdsi, telepril6srendezdsi,
valamint telepiil6sk6pi
dokumentumok kdszitdse, m6dositdsa tekintetdben
L
www.bodoigkisfalud.hu honlapon (a
tov6bbiakban: honlap), ds Bodrogkisfalud
kdzs6g or*ormany zata hir{et6t6bl6in t;jekoztat6t
tesz
kozz6' a Kisfaludi Kdrkdpben tdj{koztat6t jelenteim.g,lii.ttir"g
lakoss6gi f6rumot tart.
(2) A polgiirmester az drtelmezdshez sziiks6ges
rdszletezettsdg 6s
munkardszeket tattalmazo tf$ekoztatdst a ieleprilJsfejlesztdsi, sztiks6g eset6n al6t6maszt6
teleptildsrendez6si, valamint
telepiildsk6pi dokumentumokt6i es az egyeztetdsi
eij6r6s m6djrit6l, valamint at;jekoztat6s hely6trll
6s m6dj6t6l fiiggoen - a meghatftozott egyeztetdsi
szakaszokra(eldzetes t6jekoztat6. munkakcizi
tbjekoztat6) is figyelemmel
el.
-k6sziti

(3) A lakoss6gi forum helye 6s ideje a hird,et6tdbftikon,
a Kisfaludi Krirkdpben , vagy a honlapon
keriilhet kihirdet6sre a lakoss6gi forumot megel6z6en
regal6bb g nappal.

(4) Amennyiben a

hirdetot 6blan ttirtdn6 elhelyezdst vagy a Kisfaludi
K<irk6pben tijrt6n6
kozzetetelt a teleptildsfejlesztdsi, teleptildsrendez6si,
valamint teleprildskdpi dokumentumok
terjedelme, formiituma nem teszi lehetdvd, ugy
a taiflko-tat6oan megjeltlldsre keriil, hogy mely
id6pontokban 6s mely helyszfneken van lehet6ldg
u.tlnn*rre e dokumentumokba.

(5) A partnerek a tSjdkoztat6ban meghattrozott
hatfuid,bn beltil tehetnek 6szrev6telt, javaslatot,
telepii-ldsfejlesztdsi, ter"f,lerr.na ez6si, ,,uru*i't
t"rrp,lJrr.epi

;liJtr*|]n:|,#f,::il:i

'

(6) Az dszrevdtel, javaslat, kifog6s abban,uzesetben
fogadhat6 be, ha aztartalmazza az egyeztet6si
eliarys tfngyffi, a paftner n"udtlkdpuiselojdt, cimdilsZflkhely6t,
illetdleg d6nt6se szerint e-mail
cim6t, telefonsz6mfrt. Ezen adatok megad6sa szriksdges
* 6rint"tt r"rt llabban az esetben is, ha
a lakoss6gi f6rumon elhangzott j avaslitat,dszrev6telEt
k6r:i jegyzilkdnyvbe rogiutni.

(7) A partneri adatlapon a partnerek 6szrevdtelt ds javaslatot
a k6zz6tett t6jekoztat6 alapj;n a
tdjekoztato megielen6sdnek napj6t 6l atdjekoztat6ban
me,ghatfuozotthatarid1ig iehetnek

a) papit alapu adatlap az
leaddsdval, vagy

onkormdnyzat cimdre tcirt6n6 megkrilddsdvel, szem6lyes

b) az adatlap elektronikus lev6l meildkletek6nt t<irt6n6 megktild6sdvel
feltrintetett e-mail cimre.

4.

A dokumentflds

6s a

az

adatlapon

nyilvdntartfs m6dja

4.$
(1) A beerkezett vdlemdnyeket az cinkormdnyzati
flepitesz rendszerezi, melyek atad6srakeriilnek
telepiildsfejlesztdsi, telepiil6srendez6si, valamint'teteprlestepi
dokumentumok k6szit6sdvel
megbizott szem6lynek, aki.ezek figyelembe vdteldvel
elkdsziti a dokumentumtewezetlt, amelyet a
Bodrogkisfaludi Kclztis Onkormanyzati Hivatal feltdlt
a honlapon taliihatot6rhelyre.

a

(2) Az dszrevdtelek, j avaslato k az i,gyir atrdszekdnt
kell meg<irizni.

5' Az el nem fogadott 6szrev6telek, javaslatok
indokordsdnak m6dja, dokument6lisuk,
nyilvfntartdsuk rendje

s.s

(l) Az elkdszitett 6s kdzzetett dokumentumtervezetre 6rkezett
valamennyi form ai, tartalmi
szempontoknak is megfelel<' - 6rdemi 6szrevdtelt, javaslatot
az onkorm anyix foepitesze6rt6keli,
osszegzi 6s eltdr6 6szrev6telek, javaslatok
.r.ien a-folgarmester azot fiszt6z6sa 6rdek6ben
egyeztetdst kezdem6ny ezhet.

-

(2) Az drintettek meghfv6s6r6l a Bodrogkisfaludi
Kcizcis Onkorm6nyzatiHivatal gondoskodik.
Az
egyeztet6sr6l jegyz6k<tnyv k6szril.

(3) A bedrkezett 6szrevdteleket, javaslato\at
- egyeztetds esetdn a jegyzilkhnyvet is - ismertetni
kell az Onkormrinyzat K6pvisel6-testtiletdvel""(tovribbiakban:
elfogad6s6r6l vagy el nem fogadasarol a Kdpvisel6-testrilet
d6nt.

G;Gi6-testtilet),

amelyek

(4) Amennyiben az filami foepiteszi elj6r6sban,
a partnerek r6sz6r6l nem drkezik 6szrev6tel,
javaslat' az onkormfunyzat fddpitdsze
partnersd
gi
egyeztetkst lezSro d6nt6sk6nt
- ennek tdnydt
friisban rogziti,6s ez esetben k6pvisel6-testtileti
aontesie
nincs szi.iksdg.

(5)

A

Kdpvisel6-testiilet - 6llami fodpitdszi elihrds eset6n
az Onkorm inyzat f6dpit6szdnek
ddnt6se feltciltdsre kertil a honlapra.
-

6' Az elfogadott koncepciri, strat6giao telepiil6srendez6si
eszkiiziik, k6zikiinyv 6s telepiil.sk6pi
re n d el et nyi lv r{ n o s s 6 g6t b wto sitd intlzked
6s ek

6.$

(r) Az elfogadott telepiildsfejlesztdsi, teleprildsrendezdsi,

-

a hatillyba l6p6sriket kcivet<ien

honl apon talalhat6 t6rhe lvre.

-

valamint telepril6sk6pi dokumentumokat

a Bobrogkisfaludi i(ctzcis onkorm6ny zati Hivatal felt<ilti

7.

Zir6

rendelkezds

7.S
Ez a rendelet 2017. miircius | . napjdn lep hatillyba.

ALEXA rLoNA aljegyzl elmondja, hogy,azEFoP pillydzatfolyamatban
van. A Tokaj-hegyaljai
telepiildseket felosztott6k konzorciumokra. noaroikisralua,
s6toraljarijhellyel, Szegivel,
szegilonggal' Hercegkrittal, Erd6horvdtival, Erd6b&rfdvel,
Makkoshot yk6val,

Tolcsv,val,
sdrazsaddnnyalvan egy konzorciumban. Bevont
kdt emtert, Moln6m6 zboruBedt6t6s Holhol
csillat ebben a dologba' Mind kdt l6ny eleget tett azelv6riisoknak.
A hatixozattal egytitt bekiildt6k
az titleteket' majd ezt kcivet6en tesztvettek az
ltletbdrzen satoraljarijhelyen. Itt a projektfelel6srik
elbeszdlgettek a teleptildsek k6pvisel6ivel, v6gigbesz6lt6k
a lehetsdges pdlyazatidolgokat.

Az azt

a

511

kcivet6 - rnrilt heti - megbeszdlds. aru6l
sz6lt volna,
felsoroljrik a pillydzati cdl&at az erintett
. .hogy egy tftbldzatba rcigzfts.k,
tereptirosercJ 6rint6in. e6tor .tJg rrorrradalmas
dolog
lett volna' ezdrt ugv dcintcittek, hogv egv
tnbtazatbad$.
fiyinathozszriks6ges
javaslatait 6s e-mailen megkiildik.
S.t."l+ffirfi
riorna ddlutrin r.n r" u har6ridej;
holvi"ge* ezzen atabl'iat,
amit hdtvdgdig vissza leil krildeni. -Ha ."gerk.rit
a
tftbiazat'it
mgu azt krildeni a
Bodrogkisfaluddrt Kcizhasznri Egyestilet
elnofenek, hogy ha van varami javaslatuk,
azt

megtehess6k.

anAu LASZLO polgarmester elmondja, hogy <isszehivta
a Tokaji Fejl6d6s6rt Nonprofit Kft.
polg6rmestereket ds bizonyos emberekk
a
tiir",t *gtu"n.r, voltak egy megbesz.l.sre,
ahol
hiirom c6g kdpviseltette magifi. oda c.sribitottak
".i
ennyi
ds felk6sztil.ir'.rrt1 n;ztekegym6sra,
mikcizben kdrddsek tizcinlcitiek hozzdjuk'
Azt sem ,"d;k milyen nap van. Ez vort az ers'krjr.
A
m6sodik kcir sritoraljarijhelyben volt, ahol
kegy trJr.", ururryos hcilggyel beszdrgettek
k6t 6s fer
6r6t' v6gig beszdltdk az egdsz bodrogkisfdual
t<irtendseket, a telepiil6s cisszetdteldt6l
kezdve
mindent sorban'
ennyi
ido
utan
kdzolte,
hogy veltik m6r nem fog talalko zni, m6s
.Iegyzetellds
rdgi6ba megy. Mindenki csak dtletel mit,
hogyan kene;;

-

ilu.n

-

JANos a Bodrogkisfalud6rt.Kd zhaszniEgyestilet elncike
pdldakdnt emliti, hogy 500
milli6 forintb6l fog megdprilni Sritoraljarijhelyben
ii,
uveghid k6t hegy kdz6tt, ide pedig
semmilyen ssze get nem hatiiro ztak
HEGEDUS

ci

me

g a tel eptii 6snek.

AlAwt L ASZL} polgiirmester ermondj a, hogy

nem

kap lryen penzta teleptir6s.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy felkeriiltek jegyz(5ktnyvek
a
a honlapra a k6t utols6
kivdteldvel' mivel olyln nagy volt a terjedelme,
hogy .--uiiu.n nern ment ffi. R6ral<ta azokat
a
rendszergazddnakpendriv-ra, hogy tegye
fel azokat iJ.
Molnarnd zborci Beifia levelezeii cseh Ter6z
zel a honlapot illet6en. Ktilcinb6z6 dolgokat
sorolt
fel' hogy mi6rt nem lett kdszen a honlap, vilrhatoanmiircius
15-re lesz iitvehet<i iillapotban.

MAJoRos PETER kdpvisel6 vdlemdnye szerint a szeruodesfel
kell vele bontani. Mire vinjanak,
nem csindlta meg, megint tolja az id,lt, az.t6.nmajd
rijabb igeretet
tesz.
!ve!'
rYrv6
Meg \vr
rv4vrve
kell ndzni a szerzodesti,,
az elm:ialt testiileti tildsen adtak neki hatririd6t.

AnAu

LASZLO poigiirmester kcizli,
u honlapszerkeszt6 meghivatkozott egy-k6t
dolgot, 6s
aztmondta, hogy mSrcius 15-re kdszen logy
lesi a honlap iuu -int valoszini,hogy ezp6nzrikbe
nem
fog kertilni. Javasolja, hogy adj6k meg mdg
neki eit atizenltnapot.

i

HEGEDUS JANos- a Bodrogkisfaluddrt.K
dzhaszniEgyestilet eln<ike szerint is a szolg6ltat6nak
szolgitltatni kell' Bodrogkisfalud is uan olyan
fontos te"lepril6s, mint m6s. v6lemdnye szerint
ez
esetben vdrjikmeg m6g ezt akethetet.

nnAu LASZL}

polgiirmester megirja majd neki, hogy amennyiben
miircius 15-re nem lesz

kdszen a honlap, nem tartanak tov6bb igdnyt

Kdri, akinek mdg van bejelentdse, javasl

ata

i

rrotgaixuiii.

aztegye meg.

MAJoRos PETER kdpvisel6 kdrdezi,hogy csoma Tibor
helyet ki fog a traktorra iilni.

o?+U I:AlzLO polg6rmester elmondja, hogy a kistraktor
m6sik Balogh Tiham6r.
HEGEDUS

JANos

lesznek egy traktoron.

egyik vezetojeyargalstv6n

lesz a

a Bodrogkisfalud6rt KdzhaszniEgyestilet eln<lke
megjegyzi, hogy ketten

AoAwr LASZLO polgiirmester ko.zli, hogy
els6sorban Balogh Tihamdr vezeti
majd
traktort, mert varga Istviinnak sok karban
tartksimunkrit
szeretne adni.

a

MAJoRos PETER k6pvisel6 tudomiisa szerint
karbantart6iavan azcinkormiiny zatnak.
Aoan'r LASZLO elmondja, hogy Nagy Bdla
munkavezet6, karbantafi|, egdszs6grigyi

buszj6ratos.

MAJoRos PETER kdpvisel6 javasolja, hogy
a BSE elndkdt, Bodniir csabrit
iil6sre' a civil szervezetek thmogatdsdnak
elsZrimolisar6.l-szold

nem hir'tak meg

- hfvj6k -.g, -.rt

- akit az el6zo
rrupir.rroipont megtiir gyal.sira

egy-kdt inform6cijilo r.n r. tudni r6luk.

ALEXA ILONA ali.egyzl elmondja, azdrt nem hf\46k
meg az

el6z6 ril6sre, mert 2016-ban nem
kapott az egyestilettdmogatitst, csali 2015-ben
taioguit'u'oket a testtilet.

AnAm LASZL} polg6rmester semmi akadSlyat nem
lfija,hogy megh ivjak akcivetkez6 i.il6sre a
BSE elncikdt' Kdri a testtileti tagokat, na
e|,,iietrk,hog; a200 ezetdriniot mire kciltcjttdk,
akkor
6k is er6sits6k meg, ami
val6s6g"ur.
.rut
nem
testtileti
iil6sen,
hanem
egy
megbeszdldsen hangzott el hogy sportorvosra
ds nevezdsr e adtak azt az6sszeget.

-

1

MAJoRos PETER kdpviselo
til6sre.

ir.lr.i.i'

ismdtelten javasolja, hogy hivjrik meg Bodn6r
csabrit a ktivetkez6

K6rdtire vonja a polgiirmestert, hogy mi6rt
dgettek m6r megint gumit a k6zfoglalkoztatottak.

AlAvt LASZLO polgrirmester elmondja, hogy nem dgetnek
tobbet. Annak ellendre, hogy
mondva lett nekik' mdgis eldgettek egyet,
amilfi le lettek bartitzva. Ism6telten el lett nekik
mondva, hogy nincs gumidgetds,
s6t semmilyen 6get6s, nem ti.izeskedhetnek.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kiv6ncsi lenne
rd, honnan keriil el6 ennyi gumi.

AnAu LASZL} polg6rmester

elmondja, lomtalanitaskor
szedtek cissze p6r abroncsot, hogy
-legyen mivel meggyrijtani atizet. De nincs
i"UU eg.tJr.

MAJoRos PETER k6pvisel6 megiegyzi, hogy a r6gi 6vodriba
rengeteg olyan anyagvan,

lehet gyrijt6st kdsziteni 4,s azzalbeglujtani

anAvl L{SzLopolgSrmester

atizet.El kell nekik mondani.

amib6l

ismdtelten meger6sitni, hogy nincs 6get6s toviibb.

HEGEDUS JANos a Rodrogkisfaluddrt Kozhasznu
Egyestilet elnrike k6ri, hogy a z6ldi pali
b6csi 6s a gdtkozotti szakaszon az trkottakaritsrik
ki, attol fel a lak6, hogy ha megint fog j6nni a
vfz, ism6telten bemegy apoftfurjfua.

AoAwt LASZLO polgiirmester elmondja, elindul annak
az inoknaka rendbet6tele, addig m6r
p6nzt nem fognak rrikcilteni. Az ottl6v6
t6rmel6ket ki foja szedetni.
HEGEDUS JANos. a Bodrogkisfaluddrt Kcizhasznri
Egyesrilet elncike elmondja, hogy p6r
|roktiszta iszap, k6, tcjrmel6k.

mdteren az

AnAy l:AFzL}polgrirmester: ha aboz6trScs

nem fogja elcjnteni a viz.

elz6r6dik, akkor is 6tfolyik

aviz,zoldi pali b6csit

HEGEDUS JANos- a Bodrogkisfaluddrt KozhaszniEgyesi.ilet
elncike szerint nyugtass6k megaz
idos lakost, el kell nekimagyaiazni.

AnAu LASZLO polg6rmester elmondja, ugy nez ki,

el fogj6k kezdeni az 6rok
ik16 avis-maiort.

hogy

rendbet6tel6t, meg vantd apdnz, a Beli.igyminiszt6rimt6l
megkapj

r/

J)\a

HEGEDUS

JANos a

Bodrogkisfaluddrt Kcizhasznri Egyesrilet
eln<ike bejelenti, hogy

temet6 bejdratilnal nem 69 a kcizvil6gitds.

a

rnprs FERDTNAND kdpvisel6 a Pet6fi riton ldv6 - Majoros
Rich6rd6k kcimy6ki - 6tereszre
k&dez16.
AnAnn LASZL}
6s

polgrirmest er vilaszitban elmondja,
hogy jobb oldalon bemegy egy 160-as
csd
kijrin egy 300-as. Enn6l nagyobbat nem tudnak
odatenni.

JANos a Bodrogkisfalud6rt KozhasznuEgyesrilet elndke
k6ri, ha egy m6d vanftt, a
Bem utc6n a fekv6rend6rdket sziintessdk
meg. M6r n.*"-,ik.idik ott lovatd'a,senki
nem lakik ott,
ami indokolnri' A Pet6fi itt rossz illlapotJ miatt
sokan haszn6lj6k azt az utat ds ott hrirom
fekv6rendor is van.
HEGEDUS

MAJoRos PETER k6pviselo

aoAvt L{szLopolgrirmester

szerint a teherforgalmat kell triblival lekorlitozni.

elmondja,hogy ki van t6ve a 12 tonn6s tilt6
t6bla.

JANos a Bodrogkisfaluddrt Kdzhasznu Egyesulet elncike
mint m6r mondta, a
fekv6rend6rdknek nincs funk ci5la,javasoln6
urou i"goiintetds6t. Ha itt lesznek az iiepiteshez
a
gdpek, fel tudj6k szedni ahat daiabiord6t.
Rrikdrdez a vend6gh6zra, visszautalva azel6z6
testtileti
HEGEDUS

i.il6sre.

alAnn LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy vettek eg_y
set top boxot, hogy egyenl6re
kipt6b6ljrik' Meg fogi6k venni a mrisik harmatt.
lB ezer forint
au*b antenn6val egyiitt.
Mtikddik' 14 csatorna van rajta. tJjvan vilmos v6llalkoz6
"gy
a metlakizdst,
vakol6s elvdgezte a
egvik fel6t kifize ttei, ;m6sik fel6t, majJ riprilisban,
uugi,naju,

ilEJti} il?r?'l;*rnunk6latok
HEGEDUS

JANos

a Bodrogkisfaluddrt KozhasznuEgyestilet
eln<ike kdri, ha meg van a m6rcius
15-i rinnepsegkezd6 id6ponda, sz6ljanak. 15
embemet iuanat fakry6t"drt.'

AnAu LASZLO

polg6rmester kdzli, hogy az dnkorm [nyzatnak
is vannak f;iklyriik. Ha a
holnapi nap folyaman
lesz azid6pont megmondja, ami azonnal be fog
keriilni aztqs6gba. Ha
leg
m6rcius hetedikdn meghozzaa
nyomd6b6l, nyJlcaditan regger kezdik sz6thordani.

KEPES F'ERDINAND kdpvisel6 kdrdezi, hogy szikszai
Andrea
dajka az 6vodftban - milyen papirtnem akart
iiai^i.

-

miut6n kdrt6k, hogy

<i

legyen a

AoAwt LASZL} polg6rmester krizli, hogy semmifele papin6l
nem tud, amit al6 kellett volna
imia.
KEPES FERDINAND k6pvisel6: lehet-e tudni, vagy
nem, hogy mit nem akart aldirni.
AnAu LASZLO. polgdrmester megismdtli, hogy semmifele papirt nem
kellett szikszai
Andre6nak al6irni,
*ttudni
kell, hogy nem akartitmenni az ovod,ftba dolgozni
1?
, az1rtsem, mert
ott van a gyereke. Jol
erezte magifi az addigimunkahely6n.

JANos a Bodrogkisfaluddrt K<jzhasznri Egyesiilet eln<ike megsegyzi,hogy
csak a
vdgzettsdgrol volt sz6, nem kdnyszeritette senki.

HEGEDUS

LASZL}

polgdrmester

elmonclja, hogy a kompn6l krit6lhirinyuk van, acs6nakot
l?AY
rendbe
kell rakni, vizsgiztatni kell. Nem fogllk.t"g;i ezeket'a plnzeket
kigazddlkodni, nem tudjrik a
pLlydzati pdnz ndlktil megoldani, amit mindenkdppeniavasot
ez lvbenbeadni.

JI

MAJoRos PETER k6pvisel6 nem akar ehhez hozzitsz6lni,
a testtilet t6bbi
v6lem6nyt.

tagtrai mondjanak

AUAwI LASZL} polgdrmester elmondja, hogy ez
olyan p6nz, amitana kell hasznllniamire
kapjrik, de pl' a 20r6-os palyazati p"n
december 3l-ig kellene elszilmolni. Addig
fel tudtdk volna hasznialni az Erdobdnydnek
"ruf'2}tz
trirt6n6 tartozksba, azt6n majd az ad6kb6l
visszatehett6k volna' Ezen a hdten cstitcirtcikrin
lesz atdrsul6ssal r.up"rorutuan egy megbesz6l6s,
ami biztos izgalmas..lesT.
benyrijtj6k at inkass)it,-J rogar. vinni a p"ton
!17
uti penzt,
b6rmikor hozzfunyulhat6. Likvid
tritli esete-u.r ir-;;;;gelg uirrru kell azt-frzetni. Nem mivel az
csak azt
kell ndzni' hogy kell az 6voda, hanem, hogy tiz miliioba
kertil
pluszban, amit nem tudtak
kigazd6lkodni' Semmikdppen nem akarn 6, hi[y
bezfujilk az ovod6t.Vuru,,'1v"n szinten 6, mint
polg6rmest er a gazdfikod6sdrt felel6s.

.l

MAJoRos PETER kdpvisel6:
k6pvisel6 tirs6t.

a komppal kapcsolatban kdrdezzea polgrirmester
rir a m6sik k6t

AnAu LASZL} polg6rmest er azdrtkdri, hogy mindl el6bb foglaljanak
allast akomppiiyazattal
kapcsolatban, mert feleslegesen nem fn|etili
a uirsgabti dljat, os nem kezd neki a piiy6zat
elk6szitds6nek' hogy- aztfn egy tollvon6ssal
fdlret"gyit . A kompot mrikridtetni kell, ha meg
bezirjSk, vissza kell fizetni a korribbi pdryazati p"n

"("t.
xnpns FERDTNAND k6pvisel6 szerint ki kell adni a komp
mtikodtetdsdt. Szem6 ly szerint az6rt
nem tiimogatta a kompp6lyrizat benyqtdsfrt, hogy annai
ut on"r$Zi-i*auu a pet6fi ritra
e 626 ekb en b enyrij tott p 6ly
azatra fordit s 6k.

I

llAu

L{SzLoporg6rmester krizri, hogy

a

komp nem kell a,,kutyiinak,, sem.

KEPES

FERDINAND k6pvisel6: a kompot minden 6ven fehijitondk.
Ha egy 6vet kihagynak
megmarad az a penz,
kompprilyrizitba
tettek
volna
6ner6k6nt,
6s
ezt a penzt cjner6k6nt
1
fe lhasznrilhatt6k vo lna a p et6 fi ut p ily
azatilhoz.

ulit

AoAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a kompp6l yfnatot
mrijus kdzepdig be kell
nyijtani, amit el6 kell kdszfteni.
KEPES FERDINAND kdpviselo kdrdezi, melyik az
ahatarido, amigen6l drjntenitik kell.
AnAu LASZL} polg6rmester elmondja, hogy e hdten szerdiin mennek
elndksdgi til6sre, ahol
sz6ba fog kertilni a pillyazat. A tiszacsegei kimpnak
a teljes fehijitdsi krilts6gdt frnanszirozni
mdg nem tudni, hogy az ez ey're rendeikez6sre
6116 300 milli6 forintos keretb6l, vagy
3ff[rtfl
Aprilisra komplett palydzatnakkell lennie. Sorra jcinnek
majd apllyazatikiir6sok. Gondolja, hogy
a temet6vel szemben nem szeretndnek piacot Jpiteni, mert
m6s olyan hely nincs. A konyha
felrijit6s6nak, illetve,felsz^erelts6g6nekpdiylzati lehet6sdg.
ro %o 6ner6tig6nyel majd. A Top-os
piiydzatban az ovodfura a 80 milli6 s p6iy6zx
szitz sz6zar6los.
A kompos pSlyazatot meg tudjrik irni, nem kell kiils6 szakember.
6sszeirj6k mire van szriks6g,
fokdtdlre, vonszol6ktitdlre stb. Ha megszrinne a komp,
vissza kellene frzeinia korrlbbi pdlyazati
penzt' Megk6rdezte az Aggtelei NemzeJi Parkot,
akik eioszci r azt,mondt6k, hogy 6k nem fizetnek
h6tvdg6n annyi p6nzt a kompdijra, d'e aztfnm6gis
csak kifizetik. Igy is jobban meg6ri nekik, mint
kivenni a kompot' Endreszdk sem fogirik kiven-ni, krilcincisen,
amiimosi is 6t6ltek. Ha p;lyaznak
7-8 milli6t, annak kb. 70 o/o-6tkapna{meg.
KEPES FERDINAND k6pviser6 k6rdezi, hogy mennyi
az onero.

AuAivt LASzLo

polg6rmest er vdiaszitban lemondja, hogy 20 o/o
azciner6.
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AoAnn LASZL} polgdrmester szerint

m6rcius els6 feldben resz testrileti rildsrik
a k<iltsdgvetds
elfogad6sa miatt, akkor tudniinak
a kompr6l hatfuozatot hozni.

ALEXA ILONA atjegyzS.kdzli, hogy m6rcius
13-rin 17 orakor lesz arendkivrili testiileti
rilds a
elfogadri; miatt, mayr'u a hatdrozatot, illetve
a rendeletet
mdrcius 15-ig meg kell

friltsdevetds

AnAu LASZL} polgiirmester k6ri,akinek mdg van
bejerent
Tcibb bejelentds nem

6se, aztegye meg.

ldvdn zdrtillstrendel el.
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1' Polgarmester t6jdk oztatoia az elmultkdpviselo-testiileti
ures ora
6ta tor
tortdnt
El6ad6: AdilmLilszlopoiganrnester Dtuttirr rilds
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Bodrogkisfaludi

@odrogkislarud, Kossuth rit 65.) tartand6

esemdnyekr6l

kozsdg onkorm hnvzatads rntdzm6nyei
2017 6vi koitsegvetdsdnek

3. Bejelentdsek, j avaslatok, aktualit6sok

Zhrt il6s napirendje:

1 I1::

lak6shoz jur6k t6mogar6s ir6nti
kdrerem erbir6r6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz|

2' Tftjekoztato apolg6rmesteri hat6skdrben
lev6 ellatksok meg6llapit6sirol
EI6ad6: Alexa Ilona atjegyzo

Bodrogkisfalud, 2017. febru[r 22.
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K6sztilt a bodrogkisfaludi onkorm6nyzatiKdpvisel6-testtilet
2017.febru6r 27-en
17.00 6rakor megtartott iil6s6n r6sztvev6kr6l.

AOam Liszl6 polg6rmester
Balogh Srindor k6pvisel6
K6pes

F

erdin6nd kdpviselci

Kovdcs Liszld k6pvisel6

Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6csko z6si joggal meghivottak
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