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A k6pvisel6testrileti til6s helye: Bodrogkisfaludi Kcizds Onkormrinyzati Hivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VANNAK:

AOam Lfuszldpolgiirmester,
Balogh Srindor alpolgrlrmester,
K6pes Ferdinrind k6pvisel6,
Majoros Pdter k6pvisel<i.

TAVOT,ivTARADASAT BEJELENTETTE : Kov6cs L6szlok6pvisel6

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHivoTT:
Alexa Ilona aljegyz<i.

AoAvt LASZLD

polgrirmester k<iszjnti a megielenteket. Meg6llapitja, hogy az 5 ftis
K6pvisel6testtiletb6l 4 fo van jelen, igy a nyilt iil6s-hataro^tk6p.s, azt megnyitja. Kovacs
Lrlszl6 igazoitan van
trlvol. Jegyz6krinyv hitelesit6nek Balogh Srlndor alpolgdrmestert j;lbdki.

A

polgrlrmester javasolja, hogy a K6pvisel6-testtilet a napirendeket a
meghiv6nak megfelel6en az
alabbiak szerint tfitgyalja meg, valamint k6rdezi, hogy van-e mds javaslat a nipirendeket
illet6en:

t

t6j6koztat6jaazelmrilt kdpvisel6-testtileti iil6s 6ta t6rt6nt esem6nyekrdl
l:lgTT.ster
EI6ad6:
Adem Liszl6 polgiirmester

2. Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormrinyzatadslnt6zm6nyei 2018. dvi k6lts6gvet6s6nek

megvitat6sa

El6ad6k Alexa Ilona aljegyzb
3. Bejelent6sek, javaslatok, aktualitrisok

A
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K6pvisel<i-testiilet tagjai egyetdrtenek az elhangzottakkal, igy a
f6 jelenl6v6 k6pvisekib6l a
szavazisban r6szvev<i 4 fi5 k6pviselti-testiileti tag
igen szavazattal, ellenszavazit, valamint
tart6zkodds ndlkril, egyhangirla g az alibbi napirendeket t:lrgyalj a meg :
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1. Polgrirmester

tiijdkoztatoja az elmrilt k6pvisel<i-testiileti iil6s 6ta t<irt6nt esem6nvekr<il
El6ad6 : Adrim Ldszl6 polgiirmester

2. Bodrogkisfalud k<izsdg Onkormrinyzata6slnt6zm6nyei 2018. 6vi kcilts6gvet6s6nek

megvitat6sa
El6ad6k: Alexa Ilona aljegyzo

3. Bejelentdsek, j avaslatok, aktualitrlsok

1. napirend

AlAtvt t'Aszro

polg6rmester az elmrilt kepviselo-testilleti iilds
6ta tort6nt esem6nyekr 6l az aliu,biak
szerint ad t6jekoztat6st:

Az Onkormfnyzati hivatal fehijit6s rdvbe drt. A hivatal egy hrsz.
alatt van az ovodixal, igy a k6t
piiydzatkozbeszerzdst igdnyel. A hivatal fehijitrisrit
2018. december 3l-ig be kell fejezni,az6voda
felrijftrlsa 6t fog nyrilni a kdvetkez<1 dv elejdre. A
hivatal fehijit6s6ra fapott ,,p6ntlik6zott, p6nz

megjelent a szdmldn, mely az osszk0lts6g g5 i/o-a,25.301ezer
forint.

A komp ptiyazattal kapcsolatban a Tis'aloki Haj6javit6 Kft-vel
a szerz6d6st a holnapi nap folyamiin
fogja al6irni, melyet a titmogatitsi szerz6dds ataiiasatol
sz6mitott 6 h6napon beltil kell megtenni. igy
elkezd6dhet a felirjitds. A cs6nak is kompletten fehijit6sra
kertil.

Az 6vodai ptiydzattal kapcsolatban folyamatuun uu*d
atfrgyalisok a tervez 6vel, azenergetikussal.
A viridisz vezetojdvel besz6lt, ritkerdezett hol tart a ktilteriileti
titfehijitrisos elnyert paly6zat.v6rj6k

a
t6mogat6si szerzoddst, ami m6g nincs meg.
A zdrtkerli piilyazatta hi6nyp6tl6s drkezett, az MVH-t6l kell nyila tkozat,
amivel kapcsolatban rna volt
Miskolcon, a holnapi
folyam6n fog bemenni a kdrt igazorisert.
lap
A Kulturdlis kcizfoglalkoztatds szerzod,es.et jrinius 30-ig;;eghosszabbitott6k.
A holnapi nap folyamiin
azt is aI6 fogja irni, mert febru6r Zg ahat6rid6.
A kdt kozfoglalkoztatotti piiydzatot is elnyertdk, szerdai napon megy al1imi
a tftmszerzoddst. A
jelenlegi 28 fob6l 22 fore cscjkkentettdk.a
i6tszdiot, igy taldn becsesebu lesz a kozfoglalkoztatotri
munka' Nagyon sajnalja, akik nem kerriltek be a piog"ramokba,
melybol volt is perpatvar. Hiirom
embert kellett elktildeni, akikkel nem kdtottek rij szeizoigst.
Sokan le is morzsol6dtak, voltak, akiknek
sikertilt munk6t szetezni, volt, aki kil6pett. Hosszri t6vri program
is indul majd, d,e azcsak 70 %-os
t6mogatotts6ggal, nem I 00 o%-ossal.
A pdnztigyi helyzetet eldggd kil6t6stalannakl6tja. Ki fognak menni
az ad6ertesrt6sek, igy csordogrilni
fognak a bevetelek' Nem tudja mdg, hogy a tejart es ,rJn t.;,irt
tartozrisaik kifizet6s6t hogyan tudjrik
majd iitemezni,kifrzetni, valamint az 6ner6 eloieremtdsdn
is el kell gondolkodni.
volt Budapesten a Rdvhaj6sok orsziigos Egyesiilete eln<iks6gi ril6sdn. Kaptak
tirjekoztatot a
Fejlesztdsi Minisztdriumt6l ds a kctzlekeddsi hi-6s6gtol.
Az rin. Kisfaludy program, mely BAZ. 6s
Szabolcs-Szatmlr-Beteg megydt 6leli fel 6s R6vdL M6riusz
aki a Ler6kp6roz6ssal megbizott
korm6nybiztos - inditotta el, l8 lak6haj6t fog drinteni a Tisza felsci szakasz6n 6s a Bodrog foly6n
alol haj6val lehet kcizlekedni . Azr contioll Kft-nek be fog jcinni a dolog.
Ugy hallotta, hogy a Kossuth utca elejdn Hotelt szeretn6n& dpfteni,
urnibirto, fejl6d6st fog jelenteni a
teleptildsen, ds ami a vizi-turisztrkfra 6piil. Az Aggteleki
Nemzeti park nevdben Felh6zi L(tszlo
nyilatkozta, hogy kaptak a Bodrogon trili oldalra t,: ilitliard
forintot fejleszt6sre. Bizik abban, hogy a
turist6kat nem tild6k ki a triloldalr6l, mert akkor nem mentek
vele elore.
Lement a Retr6 parti, m6g mindig az ovoda titmogatisira gyrijtcittek.
Tiszt6n a bel6po ds t6mogat6
jegyekbol 94 ezet forintot sikenilt dsszehozni.
igy;ra. $0izei forint t6mogat6st sikeriilt cisszehozni
az ovoddnak.

Az 6vodai udvari jatdkoka a LEADER-en beli.il most fogj6k benyrijtani p6ly6zatot
a
4.370.095
forintra, melynek az dnereje 437 ezer forint l0 %-os 6nero. igdret
vin'r6,bfzik abban, hogy meg is

lesz.

Az EFoP-o s p''lyazat mdrcius I -tol indul, melyben fejlesztdsi
c6lu resz a kciz6ss6g i hin nyil(tsziroinak
cserdje es a Nyugdijashdz akadrilymentesitdsi rdmpa rendbe
t6tele. Ezeken tril oktat6s, kdpz6s, erdei
iskola stb. van konzorciumban Siitoralj arij hellyel.
A kiilteriileti utas ptiydzat mdg vdrat mag6ra.'Lesz egy egyeztet6s a Hegykcizsdg
elncik6vel, a nagyobb
szolobirtokosokkal ds a kicsikkel is, miszerint j6 leniie, ila tarsunanak,
mert k6zel nyolc milli6 forint
onerot kigazd6lkodni nem egy egyszeni dolog.

3

A m6rcius 15-ei tinneps6get a napj6n tartj6k meg, ugyanabban az id6pontban, ahogy
eddig volt.

Tarcal ez evben sem vesz teszt arendezvanyen, ily uiegy teleprilds
Bodrogkeresztfr, Bodrogkisfalud,
6s Szegilong. fog egytitt tinnepelni. Kiirtak-e gy
y*utot
az iitalitnos iskol6soknak a m6rcius
lTgi
{
15-ei beszdd megir6s6n a 7-8. osztdlyos gyerekel resz6re. Az elso
helyezett rdszdre 15 ezer, a
m6sodik helyezett l0 ezer' a harmadik helyezett 5 ezer forintot fog kapni.
a negy telepril6s sz6tosztja
az osszeget' Az egyhizak vezetojet Mrijer polgdrmester rir meghfvja,
de arra gondoltak, hogy nem
hivnak meg orsz6ggyrildsi kdpviseloket a viilasztiisok elott, ezdrt lei kifrva gyerekekn
a
ek a p6ly6nat
az rinnepi beszddre' mert nem szeretn6nek politikai szint bevinni
az tinneps egbe. 45 darab f6klya van,
szerinte eldg. Szines sz6r6lapot k6szftnek A/5-ris mdretben.
Ujsdgot nem k6szfttetnek, nem kdltenek ebben a pdnziigyi helyzetben ftt 45
ezer forintot, amikor g,5
milli6 forint lej6rt 6s nem lej6rt tartoziisuk van. Ha kezdenek blfolyni az ad,ok,kicsik6t
fell6legeznek.
M6jusban fogi6k jobban l6tni a helyzetet, de m6rcius 19-ig lehet kamatmentesen
befizetni az ad6kat.
Az ASP-s rendszer rendesen beindult, a munkatiirsai,,vdrt'izzadnak". Mdg nem
bi.intetnek, rem6li nem
i: foqllk.Nagyon sok ktiszkoddssel j6r aziktatiisos, [azdhlkodfusos rendszer.
Ugy lritja, hogy az informatikussal is meg kell sziinteini a szerzoddst, ami dves
szinte f6l milli6 forintot
visz el' Nem l6tja drtelmdt, hogy ennyi pdnztkidobjanak. Ha gond van, egyedileg
rendezik.

KEPES FERDINAND kdpviselo megjegyzi,ugy is rij rendszer van.
MAJOROS PETER kdpvisel6 ritkerdez,hogy kcizponti karbantart6s folyik-e.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a rendszemek kcizponti gazd,ajavan, azinformatikus
csak a
gdpeket tarthatj a karban.

AUAnf LASZLO polg6rmester kozli, hogy

a szerzodds felmond6s6nak ideje 30 nap.

MAJoRos PETER kdpvisel6 a zilrtkerti utas piiyinatrakerd,ez rit.
AuAvt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy cit nap rillt rendelkezdsre az MVH-s nyilatkozat
beszerzesdre. A holnapi nap folyamdn elhozza, bescannelik 6s postrin is feladjak.

A Martinusz fele lak6sban visszakotottek az 6ramot. Az iires eitiletekber, igy ebben az ingatlanban,
a
Kismesterek hdzthan, a ki6llft6 dpriletben, a volt fodr6sziizleiben temper6iva fiitenek,
a iport oltozot
kiv6ve, ahol le lehetett engedni a rendszerb ol avizet.
Arajrinlatot fog kdrni Ujvdri Vilmos v6llalkoz6t6l, mennyi6rt tenn6 rendbe a Martinus
z fele ingatlant.
A ndgyes szoba rendbe tdtele egy milli6 forint volt, pedig a k<izfoglalkoztatottak is dolgoztak oit.
Eteg

hriz6s volt az 6r, pedig kisebb, mint a Martinusz fele lak6i.
Az iskol6t is temper6lj t/K. Az 6voda a farsangot szeretn6 a tomateremben megtartani. A sz6p sz6mri
gyerekek es ahozzdtartoz6ik nem fdrnek el az ovodttban. A retr6 parti eset6ben
is futrittek, de nem volt
olyan meleg. 72 fore teritettek meg, nem sok hely maradt ihesen, valamint a t<jbbi
bev6tel a t6mogat6
jegyekbol j6tt 6ssze. Most m6r sokan voltak kisfaludiak is a rendezv6nyen.

Rendkfvtili dolgok nem tdrtdntek, tigyeket intezet, volt borklub, kistdrs6gi tilds. Nagy Bdla
szabads6gon volt kdt hetig. Illds Guszt6wal pr6b6lt6k megoldani ketten a dolgokat.

G<jnczi Bdlintne felaj6nlott kdt szciv6szeket a Kismesierek hinaba. Szeritn6 elinditani
a szrivds
oktatiis6t, megmutatni a csipkever6st. Ehhez kerte az <inkormrinyzat segits6g6t. Vannak
szdp r6gi
dolgai is, melyeket felaj6nlj althoz, hogy belakjilk a kismesterek hitzat. Mdrcius 23-anszeretne
egy
foglalkoz6st tartani. 6riil a felaj6nl6snak. 6 is felajanlott egy citerdt, az azon val6 zen1les
sem egy fj
keletri mestersdg.

MAJoRos PETER kdpviselo kdrdezi,
AoAvt LASZL}

hov6 tenn6k a szcivoszdket.

polg6rmester ehnondja, hogy a h6ts6 helyis6gbe lehetne be6llftani a szcivoszdket.

MAJOROS PETER kepviselo:

a

templom felcili csatorna a kismesterek httzinnincs kivezetve.
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AnAm LASzLo

polgdrmester elmondja, hogy ideiglenesen egy 2x2
meteres csovel kivezettdk a
csapaddkvizet' Elismert tervezo tervezte meg az 6plletet,
.e"gir elcijcinnek hibak. Nincs kiilcin

kialakitva a vizelvezet6s.

MAJoRos PETER kdpviselo megjegyzi, hogy

ez a jelenlegi megold6s nem illik a kcirnyezetbe. Egy
iitven centimdteres szabad ds nem rd:csos, beton vizilvezetb
csatorniit lehetne oda 6piteni, ami nem
keriilne sok pdnzbe 6s jobban bereillene a kcirnyezetbe.
Megnyertdk a p|lyazatot a kozmunk6r u, igi az ingatlan megvdsarl6siira
is. Kerdezi, mikor fog
elkdsztilni a parkol6, hol tart az drgy.

AnAu

LASZLO polgarmester elmondj?,
logy ha megvas6roljdk az ingatlant, lebond6k az dpiiletet,
rendbe rakj6k, ds elso even betiltetik kukoiic6val.
i6r nem titkolta-el, hogy v6gc6l

a parkol6
kialakitdsa, de egyenlore a startmunka programban kell hasznosftaniuk
a tertiletet.
Tdjekoztatja a testiiletet, hogy mdrcius 6-iin kertilne sor az egytittes
iildsre a mdsik kdt teleprildssel
Szegilongon.
ALEXA ILONA

Tlje-evzi5

elmondja, hogy miircius 15-ig, amig el kell fogadni a kcilts6gvetdseket,

csak ez az idopontj6 Erdobeny6nek.

AnAu LASzLo polg6rmester

megjegyzi, eloszor el kell fogadni a Krizcis Onkorm6nyzatiHivatal
kdltsdgvetesdt ahhoz' hogy az cinkormiinyzatok is el tudj6k fogadni
a saj6tjaikat. Miircius l6-ig
kcilts6gvetdst kell produk6lni.
M6rcius vdg6n nem tartan6nak 26-itn testtileti i.il6st, ha a testi.ilet is egyetdrt
vele, ha csak olyan dolog
kcizbe nem jon, ami miatt ossze kell hivni rendkivr.ili iildst. Ekko,
,r.rJn, szabadsiigon lenni.

MAJOROS PETER kdpvisel6 l6tja a szabads6gt ewezeten, hogy egyetlen
egy nap nem kertilt
6tvitelre' Mint ahogy azt ndr megbeszdltdk, ha h6napon behil t6rt6nik
szabads6g7t.roportositiisa, az
tovdbbra is tdrtdnjen saj6t hat6skolben, de ha m6sik h6nupru kell
atvinni szabads6got, ahhoz a testtilet
j6vdhagy6s6t kell kdrje a polg6rmester ur.Eztigy
konektnek tar6a.

AnAu LASZL}
el Kell menten.

polg6rmester elmondja, mivel jcin a mrisodik unok6ja, lesz olyan,
amikor varatlanul

Elmondja,logy Koncz Ferenc Szerencs v6ros polg6rmestere megkrildte Szita Kiirolynak,
a Megyei
Jogi v6rosok orsz6gos Szovetsdge einokdnek -megkeresds6t,
k6ri, vegydk napiren dre az
-.lybrn
annak melldkletdt kepezo felhiv6st, valarnint ahatirozat-tervezetet, illetue
hatdroiitmeghbzatal6t. A

felhfvris - melyet ismertet - a Soros-tervvel ds a bev6ndorl6s szervezo Soros-szervezetekkel
szembeni
fell6pdsr6l sz6l, melyben kdrik, kozdsen ldpjenek fel a26rt, hogy meg6 rizzek
a
magyar falvak 6s
viirosok, amagyar emberek biztons6gdt ds jov8j6t. A felhfvris a jegyz6k6iyv
mell6klet6ildpezi.
Kdrdezi a kdpviseloket, meghozzirk-e ahatfrozatot, vagy nem.
Hatdrozathozatal esetdtt, o lehet tart6zkodni fog, uugy n.*- el szavazni.
Vdlem6nye szerint sok
minden igaza felhfv6sban. de pl. t'tzzalnem ert egyet, iiogy egyre tcibb
ukriin van bejelentkezve ide
Bodrogkisfaludra.

K6ri

a

k6pviselok hozzitszolasfft.

MAJOROS PETER kdpviselo rnegvdrn6 a tcibbi kdpviselo t6rsa velem enyet.

BALOGH sANnon alpolgdrnrester vdlemdnye az, hogy a krivetkez6 munkarend szerinti
testtileti
iil6sen hozzanak ddntdst, v6rj6k nleg a v6laszt6sokat, -nem akar megs6rteni
senkit, de jelenleg a
legrosszabb helyzetben vannak a d6ntishez.
Vdlemdnye szerint helyi viszonylatban ezt a probldm6t meg lehetne oldani.
Nem javasolja meghozni
ezt ahatitrozatot.
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MAJoRos PETER kdpviselo szerint
probl6m6t, helyin azt nem lehet.

orsz6gos

szinten kell

megakadd.l

yozni a

migr6ns

AnAm LASZL} polg6rmester szerint sem tudniik helyi szinten megakad
[lyozni.vdlemdnye szerint
nem v6lasztrisok elStt van itt az ideje err6l drinteni. Ide j,in
r" a legkevesebb migrrins. Sajnrilja pl. hogy
az t$helyi k6thfn igazgat6ja lemigriinso zta az ott
hrisz dve dolgoz6 gyerekorvost. Neki is vannak
rokonai 6s ismer6sei, akik szir, illetve iraki szrirm az6suak,
veltik sze-ben sem tartanii tisztessegesnek
a d6nt6st.
KEPES FERDINAND kdpvis ero tartozkodik e temftilletoen.

MAJoRos PETER k6pvisel6 vdlemenye szerint a polgiirmester 6s alpolgiirmester
urak nem
l6nyegdt fogt{ik meg a k6rd6snek. Lehei politikai szinezete
a viilasztdsok el6tt a kdrd6snek,

a

de

vakvdginy az, hogy,helyileg ezt meg tudj6hakad,iiyozni, amikor
orsz6gosan sem tudj6k. Dcint6siik a
jcivot hatitozza majd meg, hosszabb tflra ndzve.
Nem a mostani politikai kampany hev6ben kell
ndzni' hanem az iszlfum terjeszkeddsdt, mentalitrisrit kell
ndzni. Nem akamak beilleszteani az eur6pai
kultrirriba' Tiz-husz-harminc dv mrilva mi lesz az unokaikkal.
Humanitdrius szempontb6l rigy
gondolndk, hogy segiteni kell, de 10-30 ev alatt
teszik
Eur6piit. Nem mindennel drt egyet, de
upaffra"
ez a k6rd6s most nehezedik az orszilgra.6 megszivaznl.

AoAvt LASzLo polg6rmester
tart6zkodni fog a szavazfuskor.

szerint rillftsak vissza a hat6rorsdget, ami visszatart6 er6 volt.
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MAJOROS PETER k6pvisel6: szavazatkepesek ugyan, de a kcjvetkez6
testtileti iildsre, v6laszt6s
ut6n, amikor teljes lesz atestrilet, akkor ddntsenek a tZresuen.
Addigra lehet, hogy okosabbak lesznek.
BALOGH sANn oR alpolg6rmester tiszteli a kdpviselotrirsa megl6t6s6t.

fa"rtf

LASzLo polg6rmester jelzi Koncz frnak, hogy

a kcivetkezo testtileti iil6sen hozzlkmeg a

2. napirend

ALEXA ILONA aljegyzo, mielott a2018. 6vi koltsdgvetdsre t6mek dt,keri, dontsenek
a2017. evi
kolts6gvet6s utols6, dtodik alkalommal tdrtdnS m6Josit6s6ban,
melynek ir6sos eloterjesztds6t
a

k6pvisel6k megkaptrlk, az a jegyz6kcinyv melldkletdt kepezi.

Kdt helyen kell modositani a kdltsdgvet6st, a p6tel6irriny zatkent kapott normativ
illet6leg a kotelezo szdmok alakul6sa miatt, melyek a bevdteli 6s kiad6si

tiimogat6sok,
fd6sszegeken nem
viitoztatnak' A bevdtelek kcizcitt 1,3 ponda eset6ben az cjnkormdnyzatokszocirilis
ds gyirmekj6l6ti
feladatainak tamogatfrsa soron 348.730 forinttal kell megem elni az
dsszegeket az eloterjeszt6sben
leirtak miatt' Az l-6 soron ldvo elsz6moldsb6l szirmazi bevdteleket javalolja
4g.142.625 forinttal
cscikkenteni az filamhintart6son beltili bevdtelek, rillami hozzajirulitrok,
p6t.l6 ir1nyzatok kritelezo
szdmai okoztav6'ltoz6sok kiegyenlitdsdre. Tulajdonkdppen a fornishiany
itt kelilt megtervezesre, ezt
kell csokkenteni, most keriil helydre.

AlAnr

LASZLO polgiirmester megkdszrjni

a sz6beli kiegdszitdst ds

k6ri

a

k6pviselok hozzitszolisitt.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint nincs mit hozzdszolni, a sziimok adottak, javasolja
elfogad6sra
a

rendelet tervezeteL

i,?"y
412017 ,

LASZLO polgarmester szavazftsrateszi felazonkorm6nyzat20lT. evikdltsdgvetdsdrol
sz6l6
(III.17.) sz. rendelet m6dosit6s6t.
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A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 4 taga kiiziil, a szavazdson 4 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartrizkodfs n6lkiil elfogadja a rendelet
tervezetet 6s azalibbi

rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
5 I 2018. (11.27 .) iinkormiinyzati rendelete
az iinkorm flnyzat 2017.6vi kiilts6gvet6s6r6l szol6 4i20t7. (ril.17.)
rendelet m6dosftf s6rril
Az onkorminyzat k6pvisel6-testi.ilete az allamhitztartdsrol sz6lo 2011.
6vi CXCV. t6rvdny 3a. g (l) ds
(5) bekezddsdben meghatdtozott jogkcirdben elj6rva az Alaptorveny
32. cikk (l) bekezd6s a.) ds
I
pond6ban 6s (2) bekezddsdben meghatfrozoti feladatkordben
eljarrra az 6nkormfnyzat 2017. evi
koltsdgvetds6rol sz6l6 412017. (rI.17.) cinkormhnyzati rendelet
m6dosft6s6r6l a kovetkez6ket rendeli
el.

1.S

(l) A2017' dvben p6tel6ir6nyzatkdnt biztositott

rillami t6mogat6sok, iitvett penzeszkozok, valamint
bevdtelek elSirinyzat6nak ndveldse miatt a koltsdgvetdsi rendelet
2. g (1) bekezddsdben
meg6llapftott

a sajit

Kiilts6gvet6sibev6tet6t 1.434.240Ft_tal
Kiilts6gvet6sikiadrlsrit 1.434.250 Ft_tal
megemeli ds m6dositj a 6s az onkorm6nyzat20lT . evi

m6dositottkiilts6gvet6sibev6tel6t 355.144.566Ft_ban
a kiilts6gvet6si egyenleg

iisszeg6t

_

g.17g.5g9 Ft_ban

6llapitja meg.

(2) Akiadasi fodsszegen beli.il a kiemelt eloiritnyzatok nem villtoznak

2.$

A koltsdgvetdsi rendelet rdszletes m6dosit6sait a kdpvisel6-testtlet az 1-2. melldkletekben
foglaltak
szerint |llapitjameg.

3.$
Ez a rendelet2018. febru6r 28. napjln ldp hat6lyba.

A rendelet mell6kletei a jegyzlkiinyv mell6klet6t k6pezik.

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy a 2018. 6vi kolts6gvetdst be kell terjeszteni
a testrilet eld,
melynek irasos anyagitt a k6pviselok a meghiv6val egyiitt megkapt6k es
az ajegyzokcinyv melldklet6t
kepezi. A penzigyes kollegano elkdszitette a dologi tiacasoul, a segdlyeket, "a
szem6lyi ds beruh6z6si
kiad6sokat - a kompot kivdve - pedig o. Nagyon le vannak terhelvre
a Linyok, a munk6nak azonban
mennie kell' A szdveges eloterjesztdsben a fontosabb dolgokat leirta a
kolisdgvet6ssel kapcsolatban.
A dologi kiad6sok az elmult 6vi alapj6n lettek megtervez'ie, a b6rekndl az akiuahs bdrekkel
sz6molt.
K6t helyen kdr javft6st az anyagban, az egyikei o szamolta el, a m6sikra pedig
m6r az anyag
kimenetele ut6n tettek pontot. Elsz6molta a kdpviselok tiszteletd ij6t,
mely helyesen l,gg7 .200 forint,
ugyanigy a jdruldkot is' igy cisszesen a kdpviseloi tiszteletdij akat ajarutjH<at'egyiitt
a ki.ilcjnbozettel
l '78r '028 forinttal meg kell emelni. A m6sik a kcizcis hivatai kdlts6gvet6s6ndl jelen t v6,ltozitst.Leirta.
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hogy lesz egy f6, aki 40 6ves munkaviszony ut6n nyugdijba
megy 6s szeretndnek nekik h6rom havi
jutalmat adni' Pdnteken sikenilt a jegyzlasszonnyal
be"sz6lnie, akkor meg ez kdpldkeny volt. A k6t
havi jutalmat megoldj a az erd,obdnyei onkorm6ny zat. A negyven
dves jubileumi jutalomra miutiin
m6s helyen is dolgozott - nem jogosult. Ha mdgis
.logos;lt lenne, majusban a szinszhmad6ssal
egyidejtileg tudnak a kcizos hivatal kciltsdgvetdsdn-m6dositani.
Be van tervezve egy f6 25 6ves
jubileumi jutalma, valamint az o jubile,r-i;,rtul-a,
mely a tavalyi 6v helyett ez ey elej6n keriilt
kifizet6sre, igy ezt az evetdrinti.

AoAvt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy nem kis osszegekrol van sz6. cstirik,
csavarj6k a
pdnzeket' REKI-I is be fogj6k nyrijtani mind tet alkalommal
a hatvan napon trili szriml6laa. Az
6vodrin6l most nincs gond. Az elszftmol6sban 1-2 gyerekkel
kevesebbet szoktak tervezni, ink6bb
jdjjdn egy kis penz,t, mint hogy vissza kelljen riitni. Az
elmrilt 6vben nagyon lesrijtotta az
onkorm6nyzatot, amikor 5 milli6t ds m6g 1,2 miili6t ki kellett
frzetni.
Nem vigasztal6, de m6s teleptil6sek is grirgetik maguk el6tt a
8-10 milli6 forintos tartoz6sokat.
KEPES FERDINAND kdpviselo nem 6rti, midrt kell otszdzezer forint
a magyar kiizlcinyre.
jo gt6r hasznftlhat6.

Feleslegesnek tartja' miut6n az aneten is eldrhet6, valamint az
online

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja,
_hogy a magyar kdzlciny dija egy 6vre 1g1 ezer forint, a
fennmarad6 cisszeg a szakmai tovribbk6pils.
Az-online jogt6r .iererZil., kril6n programot kell

megfizetni, ami tobbe keriilne, mint a magyar krizkiny. A neien olvashat6
magyar kozlonyben sokszor
nem lehet megtal6lni a cfmek kcizott, ami az cinkorm6nyzatavonatkozik,
rrugyon k6nnyri elsiklani
felette.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint
cinkorm6nyzatot drintik.

ki is lehet nyom tatni azokat a

r*szeket, amely ek az

ALEXA ILONA aljegyzo szerint, ha kinyomtatn6k, az mdr megint ugyanannyiba keriilne,
mint ha
megveszik' Van a neten olyan jogtdr, ami mindenki szdmara el6Gt6, a hatrilyos jogszab6lyokat
lehet
megn'znl de az az etedeti iillapotot nem taftalmazza. Eveld<el ezelott ur d*or-anyzatnakis
volt
jogt6r el6fizet6se, de nagyon drdga lett, igy az lemondftsra kenilt.
Magyar Kdzlciny sem jrir milr 6vek
6ta, de a jogszabiiyok ismerete miatt szriksdg van 16.
MAJOROS PETER kdpviselo szerint ez nagyobb onkormanyzatoknd,l jobban meg6ri jogtrir
a

megv6tele. Minden p6nz kdrd6se.

ADAU LASZLO

polgdrmester: valaminek lennie kell, hogy kdpben legyenek a jogszab1,lyokat
illetoen. A kciztisztvisel6k e-learning k6pzdse pl. azelmrilt 6vben kdtszer l4l ezer
forint volt.

ALEXA

ILONA aljegyzo elmondja, hogy az 6voda fehijitris6nak egy r6sze fi fog hriz6dni a
kcivetkez6 6vre. A hivatal fehijft6s6t teljes egdszdbenbetewezte, remdli,-hogy
meg fogiat tal6lni a
megfelel6 megold6st az onerore. Az ovodai jifiszoter benyrijt6srir a mlghataro)atotkell
hozniuk.

AlAvt LASZLD polg6rmester megiegyzi,

hogy az ovodai jdtszoterre 4.370.0g5 forintra nyrijtj6k
majd be ap6,lyinatot, melynek dnereje 437 ezer forint.

ALEXA ILONA aljegyzo: a civil szervezetek t6mogat6s6hoz I milli6 forintot dllitottak be, rnelybol
600 ezer forint az egyesi.ileti t6mogat6s, 400 ezer forint marad arra, hogy m6s
egyestiletet, civil
szervezeteket t6mogassanak. A kultur6lis normativa 1,8 milli6 forint. Ebb6i
kell fedezni a rezsit es

mindem egydb kciltsdget is.
A zartkerti piiyinatot nem tette a kciltsdgvetdsbe. A mezogazdas6gi utas piilytnat 6t fog hriz6dni a
kdvetkezo evte,20l9-re, ezert nem tartalmazza a 2018. ?vi kcilts6gvetds iewezet.
Vajus elejdre
vitrhato a t6mogat6si szerzodes, amely mdg mindig nincs. Ezek ut6n kezdodhetnek
mes
az
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el6k6szitdsek' Mire lezajlodik

a kdzbeszerzds, addigra

Ha nem igy tdrtdnik, a kolts6gvet6st lehet majd m6dositani.

AlAtvt LASZL} polg6rmester

6rdemi munk6t nem lehet majd vdgezni.

a tdmogatitsi szerz6d6s adja majd meg a pontos
azMTZ-ie is. Majd ha jonnek az araj1nlitot< tcibbet
fognak tudni. Nem l6tj6k m6g a v6g6t, azt, hogy mit hoz a jov6, hiszen
a kifizetetlen sz6ml6kat is
elmondja, hogy

osszeget' Val6szimi lesz megoldfs az ciner6re es

tolj6k maguk el6tt.

ALEXA ILONA aljegyzl kijavitva, letisztfnva kikiildi majd a

kriltsdgvet6s-tervezet anyag6t,
lehetosdg szerint ol|an form-6ban, ahogl a torvdnyben meg vanhatdrozva,
me-iyet 201g. m6rcius l5-ig
el kell fogadniuk a kozos cinkorm6nyzatihlatal egytittes ti=l6r.n t6rtdno
elfogad6sdt
k6vetoen.

Bejelent6sek, javaslatok, aktualitrisok

AnAu LASZL}

polg6rmester ismerteti a mfr elhangzott LEADER-be benyrijtand6 6vodai
jfiszotene benyrijtando piiydzatr6l sz6l6 hattrozatijavaslatot,
mely az at6bbi.
Bo

dr o g ki sfa

Iu

d ko z s 6g

/

20

1_

B.

a nko rm d ny z a ta K6pv i s el 6 - te sttil et6n ek
(t L 2 6.) hatdr o z ati j avasl ata :

V P 6' 1 9.2' 1. - 2 4. B. 1. 1 - L 7 sz

dmrt p d$ d zati ki{r dsra

p

dly d zat

b

enyrtj

ft

s

a

Bodrogkisfalud kozsdg )nkormdnyzatdnsk Kdpvisel6-test{)lete pdlydzatot nyrtjt be
a Vp6-1_g.2.L.24'8'1.1-17 szdmrt Partnersdgen atapul6 kozossdgi kezdemdiyezdsek tdmogatdsa jogcimi(
pdlydzati kifrdsra.
A proiekt c{me: Partnersdgen alapul1 jdtsz1eszkozok beszerzdse Bodrogkisfaludon.

A projekt brutt6 koltsdge:
ki

I

e n csz d

4.370.946.-Ft, azaz

A pdlydzati tdmogatds 1sszege: 3.933.851,-F, azaz
ny o lc szd

A sajdt

A

z

ndgymill

zn eg yv en h a t fo r i nt.

otv en egy

i5 -h d

r o m s z d zh etv en e z e r -

hdrommilli6-kilencszdzharminchdromezer-

forint.

forrds osszege: 437.095.-Ft, azaz ndgyszdzharminchdtezer-kilencvenot forint.

pdlydzatot Bodrogkisfalud kozsdg Ankormdnyzata 6s

konzorciumban nyiljtja be az onkormdnyzat gesztorsdgdvat.

a

Bodrogkisfalud1rt Egyestilet

A tdmogatds ds a saidt forrds osszege a konzorciumi tagok koztitt az aldbbiak szerint
oszlik meg.
Kon z or c i um i p artn er m

e.q n

Tdmogatds osszeae
3540465
393386
s9s3851

ev e z ds e

Bodrogkisfalud kdzsdg A nkormdnvzata
B o dr og ki s fa lu d 6rt E.qy estil et
0sszesen:

Felhatalmazza
do

ku m e n td

ci

6

be

o

kdpviselS-testulet

ny ilj td

sd

r a.

a

polgdrmestert

a

Saidt forrds osszeqe
393386
4s709
437095

pdlydzat ds az azzal kapcsolatos

Felel6s:

polgdrmester

Hatdrid1:

azonnal

AlAu r'Aszr,o
melyet

polg6rmester kdri a k6pvisel6 ket hozzfkmeg a javaslatnak
megfelel6 hat6rozato,r.,
fel.

szav azfusra tesz

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 4

tagtra kiiztil, a szavazfuson 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod.6ts n6lkiil elfogadja a hatitrizati javaslat
ot 6s azallbbi
hatirozatothozzaz

Bodrogkisfalud ktizs6g Onkormd nqataK6pvisel6-testtilet6nek
Z / Z O LB.(U.Z 6) hat6r ozata:
VP6-

I9'2'L.'2 4.8.L.1 - L7 szilmfi

p illy Szati ki

f

16 s ra

p 6ly 6zatb e nyri j ui s a

Bodrogkisfalud kozs6g onkorm Snyzatilnak K6pvisel6-testtilet e piiyLzatot
nyrijt
L9'2'1'-24'B't't-77 szdmri Partners6gen ataputO kozoss6gi kezdem6nyez6sek be a vp6t6mogat6sa
j ogcf m ii piiy Szati ki irds ra.
A projekt cime: Partners6gen alapul6 j6tsz6eszkdzok beszerz6se
Bodrogkisfaludon.

A projekt brutt6 ktilts6ge:
kilencszdznegyvenhat forint.

4.370.g46.-Ft, azaz n6gymilli6-h6romsz6zhetvenezer-

A p|lyfuati tdmogatiis osszege: 3,933.851.-Ft, azaz hiirommilli6-kilencszdzharminchdromezerny olcszlzdtven

e

gy fo ri nt.

A saj6t forrds osszege: 437.095.-Ft, azazn6gyszfuzharminch6tezer-kilencvenrjt
forint.

A pilyinatot
ko nz

o

rci

umb

Bodrogkisfalud kcizs6g Onkormdnyzata

an nyrij tj a b e az ci nko rm6 n yzat ge sztorsa g6val.

6s

a

Bodrogkisfalud6rt Egresrilet

A tdmogatds 6s a sajdt forrds osszege a konzorciumi tagok kozott
az alAbbiak szerint oszlik meg.

Konzorciumi partner megnevez6se
Tdmogatds osszeqe
Bodrogkisfalud kozs6g 0nkorm ilnvzata 3540465
B odrogkisfalud6rt Egyesiilet
393386
Osszesen:
3933851

Felhatalmazza
d

a

k6pvisel6-testtilet

okum ent;ici 6 benyrij t;isdra.

Felel6s:

polgdrmester

Hat:irid6:

azonnal

a

polgdrmestert

a

Sajiit forriis osszese
393386
43709
437095

pAlyAzat

6s az azzal kapcsolatos
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ALEXA ILONA aliegyzl kdri a testiiletet,

dontsenek a TDM tags6guk meghosszabbit6s6t
illet6en' mely 2017 ' december 31-dn lejrirt. Emldkeznek
a kdpviselok, hogy ezt egy dvvel ezel6tt tett.k
utoljdra' amikor kidenilt, rigy fizett6k a tagdijat, hogy
mdr lejdrt az a-1",6l szol6 hat1rozat. Elotrirsul6si
meg6llapodiisuk van' Hatfrozatlan idore is meg lJhet
hataiozni az idopontot, de akir a kcjvetkezo
cinkormilnyzati vfiasztilsokig, vagy pl. 2020 vigdrg.
Most kezd, tal6n egyes palydzatoknal a TDM
tagsSg el6nyt jelenteni.

anAu LASzLo polg6rmester

elmondja, hogy turisztikai atrakci6ra partnersdgben vannak
a TDMmel' A ki nem frzetett sz6ml6k kozott a-TDM iags6gi dij
is szerepel tql.nl forint cisszegben, mely
2017 ' jriniusdban lejrirt. Kdrd6s, hogy hat6rozott
i"ao[ ,tlgon ahit1rozat,
v'agy hat1rozatlanra.

KEPES FERDINAND kdpviselo szerint 6rdemes megtartani

ALEXA ILONA

a tagsagot

aljegy z6 kerdezi, legyen-e az 2020. december

3

1

mindl tobb ideie.

-ig.

MAJOROS PETER kdpvisel6 nem tennd azt hatinozatlan ideig,
hanem inkabb a jdvo 6v v6g6ig,
2019. december
31-ig.

AnAu LASZL}

polgd.rmester ismerteti

az ezzelkapcsolato shatirozati javaslatot, mely az alihbi:

Bodrogkisfalud kozsdg ankormdnyzata Kdpvisel6-testtiletdnek

A Tokaj-Hegyalja, Taktakaz, Herndd
E gy e s ii I e t t e I ka

Bodrogkisfalud

kr)zs

d

t o t t e gyti t t mii ko

volg1,,e

dds t m e g

Idegenforgalmi 6s Kulturdlis

ii I ap d i s i afi\y d
o

nak m 6

d o s Ir d s a

g onkormdnyzatdnak Kdpvis el rt'-testtilete

-

tekintettel a 40/2009' (wII.25') sz' hatdrozatdra - a Tokaj-Hegtalja,
Tahakr;2, Herndd volgye
Idegenforgalmi ds Kulturdlis Egtestilettet 2017. december
3l-dn lejdrt megdllapodds hatdtydt 201g.
december 3 L napj dig meghosszabbitj a.
Engeddlyezi ds i6vdhogyia tovdbbd a 40/2009. (r11.25.)
sz. hatdrozat alapjdn megfizetett TDM
tagdij ak kifizetd s dt 2 0 I 9. decemb er 3 I. napj dval b ezdr6lag.'

Hatdridri: azonnal

,!s

folyamatos

Felel5s: polgdrmester

AIAwI LASZL}

polg6rmester szavaztsra
m6dositiisrir6l sz6l6 fenti hatrirozati i avaslatot.

teszi

fel

a

TDM

egytittmrikciddsi meg6llapod6s

A

K6pviseld-testtilet jelenl6v6 4 taga ktiziil, a szavazfuson 4 f6
k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartdzkodils n6lkiil elfogadja a hatilrozati javaslatot
6s az alibbi
hatirozatothozza:

Bodrogkisfalud ktizs69 onkormd nyzataK6pvisel6-testi.ilet6nek
B / 2 0 78. (1t.2 6.) hatilr ozata=
A Tokaj-Hegyalja, Taktakiiz, Hern:id viilgye Idegenforgalmi 6s Kultur:{lis
E gyes ii lettel kii tii tt e gyii ttm ii kti d 6si m egriiia p
o d ris h atr{ ly rin a k m 6 d o s f t6s
a

r.
Bodrogkisfalud kdzsdg 6nkorm6n yzatinakKdpvisel6-testi.ilete

- tekintettel a 40/2009' (VIII.25 .) sz. hatttrozatitra - a Tokaj-Heg yalja, Taktakdz,
Hemrid v6lgye
Idegenforgalmi 6s Kultur6lis Egyesiilettet 2017. december 31-6n
lejart megitllapod6s hatalyat 2019.
december 3 I . napj6ig meghosszabbitj a.
Engeddlyezi 6s j6vahagyia tov6bbd
tagdij ak kifi zetdsdt 201 9 . december

Hatirid6 : azonnal

3

1

a 4012009. (VIII.25.) sz. hatlrozat
. napj 6va

I beztnblag.

alapjfn megfizetett TDM

6s folyamatos

Felel6s: polg6rmester

ALEXA ILONA aljegyzo kdri a testriletet, hogy dontsenek a polg6rmester 2018.
6vi szabadsiiga
titemtervdnek j6v6hagydsirol, melyrol az el6terjisztest a kepviselokiriisban a hatirozatr javaslattal
egytitt megkapt6k 6s amir6l az elso napirendi pont keretdben miir sz6 esett.
Keri, akinek mdg van esetlegeshozz6sz6lisa aztegye meg.
Hozzirsz6lfts nem ldvdn AoAlr LASzLo polg6rmester szavazitsra
teszi fel a20rg. 6vi szabads6ga
ritemtervdr6l sz6l6 hatir ozatjj avaslatot.

A Kepvisel6-testiilet jelenl6v6 4

tagtra kiiziil, a szavazison 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lktil elfogadja a hatirroLati javaslatot
6s az alibbi
hatfirozatothozzaz

Bodrogkisfalud ktizs6g Onkorm6 nyzataK6pvisel6-testiilet6nek
AOem

L6szlbnorr{.*.

terv6nek j6v{hagyr{sa

Bodrogkisfalud kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselotesttilete AOam Lfi"szlo polg6rmester
2017. evi
szabads6g6nak ritemtervet az alihbiak szerint hagyja j6v6:
2018. 6vi szabadsrig: 39 nap
2018. m6rcius 26-t612016. m6rcius 29-is

2018. 6prilis 26- t6l20l6.6pritis 30 - ig
2018. m6jus 22-1612018. m6jus 25-ig
2018. jflius 2-t612018. jrilius 1-ig
2018. augusztus 21-t6l 2018. augusztus 24-ig
2018. okt6ber 24-t612016. okt6ber 27-ig
2018. okt6ber 30-t612018- november 2-ig
2018. december 18-to12018. december 3l-is

Osszesen:

4 munkanap
3 munkanap
4 munkanap

l0 munkanap
4 munkanap
3 munkanap
3 munkanap
8 munkanap

39 munkanap

Felkdri a kdpviselotesttilet az aljegyzot, hogy a sztiksdges munkajogi intdzkeddseket
tegye meg.

Hatfrid6:

azonnal ds folyamatos

1_2

Felel6s: aljegyzo

ALEXA ILONA aljegyzo, mint tudj6k a kdpviselilk

2014-ben volt egy ASZ ellen6rzes az
dnkormdnyzatnfi, melyre kdszitett egy int6zked6si
tervet. Most volt ennek az ut6ellen orzese.Ahogy
soron kdvetkeztek a telepiildsek' ide is eldrt a
belso kontrollrendszer kialakitdsrival ds mrikod6sdvel
kapcsolatos ut6ellen6rzds' Egy dwel ezelott kaptak
egy levelet arr6l, hogy lesz ut6ellen6rzds. Eloszdr
kaptak egy k6dot, majd egy m6sik levelet, melybei" leirtftk,
hogy minden dokumentumot fel kell
ttjlteni arr szitmu melldklet szerint. A mell6kletben nem volt konkrZt
felsorol6s, csak iiltalinos dolgok,
melybol nem igazftn tudta, miket kell feltdlteni, de valakinek
el kellett vegezni a feladatot. Az o
olvasata szerint azt kellett bizonyitani, mit teitek azdrt,
hogy az int6zkeddsi tervben foglaltak
megval6suljanak, illetve pl. hogyan val6sult meg a
bels6 ellen oizes. Ez6rt feltoltcitt mindenbo-l egyegy mint6t, melyb6l ltfiszott a kontrollrendszer rienete.
A kdtelezetts6gv6llal6sok kcizril a 2015. dvi
nyilv6ntart6s be volt szkenelve, ki volt nyomtatva,
azlettfeltciltve.
voltak olyan dolgok, amelyek nem val6sultak meg, de a mai napig
sem tudja igazin,hogyan is kell
ezeknek a bizonyos ellen6rz6seknek mrik<jdnie. Volt
egy-k6t upiorag, ami r6izben vj6sult meg.
Miircius v6g6n elment az adatfelt<ilt6s. Nyrir elejdn jott az
rijabb levdl, mintha ijra kezdtek volna az
egdszet - miut6n megv6ltozott az ASZ rlndje.'auuot
markiviliglotL az ellenorz6si idoszak, mely
2014 szeptember es 2017 jrinius6ig terjedt. E"kkor feltctltdsi
lehetosigtk m6r nem volt. Augusztusban
konyveldsi bizonylatokat kdrtek be, a;ikor ketten a peiiigyr6l
szabads6gon voltak. pr6bdlt hatarid6
hosszabbft6st kdrni, amig visszajcinnek a koll6gan6k
szabadsrigr6l, de nem kaptak. Ami rendelkezdsre
iilt, azt 6t munkanapon beli.il feltciltott.
December v6gdn kijdtt az elozetesjelentds, amit tdbb ponton
megkifogrisolt, pr6biilt megmag yar6zni.
voltak olyan dokumentumok, melyeket vdletlenszenien tdltott ret,
mErt nem deriilt ki az anyagb6l,
hogy minden egyest viirnak. A szabiiyzatok, SZMSZ stb.
feltcilt6sre kertiltek. vagyon nyilatkozatot
nem toltott fel' miutiin a kormdnyhivatal - aki meg lett
bizva azok ellen6rzdsdvel - mindent rendben
taliit' A teljesitmdny-drtdkeldssel kapcsolatban zotz.6ta van egy rendszer,
amelyb en az drtdkeldst
elv6gzik, ezdrt ez esetben sem tdltdtt lel dokumentumot, mivel
*-ubbunroghltakat^
k6rdezett ezekkel kapcsolatban, ami az 6 hibaja. Jobb
^r-isZir:;.i.min6sftdst kaphattai volna, ha
eztmegteszi. A
belso ellenorzds folyamatos az onkorminyzatiii, a jelent6sek
kisebf pontokban nem feleltek meg az
eloir6soknak. 6t terheli a feleldssdg, amidrt nem kdrldezett.
T6bb.pontban- is kdrte, hogy fogadjrik el a kifog6sukat, de
ki jcitt a levdl, hogy erre nincs lehet6s6g.
Ereztdk a polg6rmester rirral, hogy nem igaiirn fognak tudni
m6dositrisoicat el6rni. Ellent lehet
mondani, de nem foglalkoznak vele. Megsztiletett a vdlleges jelent6s,
melyre reag6lni kellett 15 napon
belril' Erre is intdzkeddsi tervet kdszitett, melyet irit.It.t. Felolvassa
az ut6elle norz1s soriin tett
megallapitdsokal intdzkeddst igdnyl6 feladaiokat, az azokra megteend6
intdzkeddseket, az
intdzkeddsek vdgrehajt5silnak hatiiridejet, valamint a vdgrehajt6sdrt
felel6s szemdlyt, melyndl egy
esetben a polgdrmester, k6t esetben o ds a polg6rmester,
ei ket esetben a jegyz| 6s o, mint aljegyzo a
felelosdk.
Ismerteti az intezked6si terve felterjeszt6 level6t is, melyben elkovetett
egy hibet, beleirta

mondatot, miszerint

az

ut6ellenorzds

soriin feltdrt szabfiytalansagJtat

azt

a

munkatdrsaimmal

6ttanulm6nyoztuk, nem fgy kellett volna fogalmazni.
Ezt ktivetoen a kolleganok frtak egy leveleihozzl,, a polgiirmester
frhoz, melyben k6rtdk, hogy amikor
ttugvaljdk az intezked6si tervet,"levelriket ahhozmelienetk6nt csatotj6k.
?_i,tl":i*;lt^.11]:l.tutt
lgy lsmenetl a levelet.
Nem akarja senki mdsra r6terhelni a felel6ssdget - ami az 6
munk6ja -, szdndlkitban sem volt. Ha a
jogszab6ly eloirja, hogy ellenorzdseket kell -tartani,
akkor nem tehet m6st, be kell azt imia az
int6zkeddsi tervbe.
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BALOGH sAnoon alpolgrlrmester elolvasott a krirnydken t6bb
telepiil6sre vonatkoz6an is
ugyanebben a t6miiban
jelent6seket.

sz6l6
Nagyon kevds'az a teleptil6s, atrot sO o/o-os amegfelel6s, de
van ahol csak 20 oZ-os megfelel6ssel dolgoznak.

ADiM

LASZLO polg6rmester els6 olvasatra nem is igazindrtette
mir6l van sz6 a jelent6sbe n. Azt
T9ju' hogy pl' egy sz6ml6t hilnyszor frnak al6, ami mi minderurek a tetqer-Eza totdlis btirokr6cia
ebben a modern inform6ci6s rendszerben.

ALEXA ILONA alleeyzo elmondja, hogy folyamatosan betartjrlk a
rendszerben pedig mar mindent nyomon lehJk<iveini.

szabilyzatokat.

Az

ASp

MAJOROS PETER k6pvisel6 megjegyzi, hogy nagyon sok feladatot
ro az int6zked6si terv az
aljegyzS asszonyra, mely a saj6t munk6ja mellett sem
id6ben, sem energi6ban nem kevds. Ki kell
j av itarri, amiket I ehet.

xnpns FERDTNAND k6pvisel6 csatrakozik
AoAvt LASZLO

az el6ne sz6l6khoz.

polgdrmester k6ri, akinek van bejelentdse, javaslat a
az tegye meg.

Bejelent6s, javaslat nem l6vdn z6rt iildst rendel el.

Kmf.
Szab6 Judit jegyz6 ttivolldt6ben
6s megbiz6s6b6l:
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