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K6sztilt Bodrogkisfalud Kci zs6g
Onkorm fny zati fepvi s e I 6-te sttilete
2018. m6rcius 6-iin
megtartott rendkfviili nyilt til6s6r6l.

K6sziilt: 2 pld.

Jegyz6kiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kdzs6g OnkormrinyzataKepvisel6-testiiletdnek
zlIg.miircius l6-an l7 6rakor
megtartott rendkiWli nyilt iil6s6n.

A k6pvisel6testtileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi K6z6s OnkormanyzatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth

VANNAK:

JELEN

ft

65.

AAam Lilszlopolgdrmester,
Balogh Sandor k6pvisel6,
K6pes Ferdinrind k6pvisel6,
Koviics Lilszl6 kdpvisel6,
Maj oros P6ter kdpvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHivoTT:
Alexa Ilona aljegyzo.

AlAivt LASzLo polgdrmester

kdszcinti a megfelenteket. Megrillapitja, hogy az

5

K6pvisel65 f6 van jelen, igy a rendkiwli tryilt tler hatarozitkep"J,'un megnyitja.f6s
Jegyz6k6nyv
hitelesft6nek

testiiletb6l

K6pes Ferdin6nd k6pvisel6t jel<ili ki.

Elmondja' hogy a rendkiwli testiileti iil6sre az egyiittes testiileti iildst
kcjvet oen az6nkormany zat 201g.
6vi k<lltsdgvet6s6nek elfogad6sa miatt keriilt sor, igy ennek megfelel6en
iavasorya, hogy a K6pvisel6testtilet - amennyiben m6s javaslat nincs napirendlpontot trlrlya3a meg:
"r.tt "gy"tien
1. Bodrogkisfalud k<izs6g.Onkorminyzata20l8. 6vi k<ilts6gvet6s6nek elfogad6sa
El6ad6: Alexa llona aljegyzo

A Kdpvisel6-testiilet tagjainak a javasolt napirenden kfviil m6s javaslata nincs, igy
u 5 f6 jelenl6vd
kdpvisel6bol a szavaz6sban rdszvev6 5 fti k6pviseki-testiileti tag 5 igen
-szavazattal, ellenszavazat,
valamint tart6zkod6s n6lktil, egyhangrila g az alaibinapirendet tary.
aljari.g,
1' Bodrogkisfalud kozs6g-Onkormfnyzata 2018. 6vi kriltsdgvetds6nek elfogad6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

1. napirend

AnAu LASzLo

polg6rmester iftadja a szot az aljegyz6nek, hogy a kikiildcitt
ir6sos anyaghoztegye
meg sz6beli kieg6szit6s6t, mely a jegyz6k<inyv mell6kietet tepezi. --

ALEXA ILONA

aljegyz(5 tfujlkonafia,a.testtiletel

logy kijavftotta a tervezetben azokat a sziimokat,
megbesz6ltek. igy u fon6shiriny 22.124.7g0.-Ft. A kcilts6gvet6s
els6
m6dosit6sara nem sokiira sor fog keriilni, mivei vdltoz6sok lesznek
abervhazksi kiad6sokUan. e dologi
kiadrisok ter6n nem igazin fognak tudni tov6bb terjeszkedni. Ortiln"
ha t<ibblet forrdsokhoz
melyeket

tudnrinak

az eloz6 iil6sen

jutni.

AgAvt I:AlzLO

;"h

polgilrmester: riprilis 8-a ut6n levelet fognak frni a Beltigyminiszt6riumba
az 6nero
miatt' A ktilteriileti utas pdlyiu,at tinerej6nek el6teremt6s.
-iutt a Hegyk<izi6ggel is fel fogja venni a

kapcsolatot.

BALOGH sANnon alpolgrlrmester javasolja, hogy a Hegykcizs6gnek
min6l elcibb ktildj6k meg
levelet.

a

AIAwI LASZLO polg6rmester elmondja,

hogy a hegyk<izs6g elncik6vel milr sz6ban besz6ltek err6l,
mivel az rit els6sorban nem az dnkormdnyzatn{i.k6sziiimajd
eI, hanem u gi;aakoulr. Nincs megoldva a
vizelvezetes azon ar6szen, az 6tj6r6 folyton elt6m6dik.
K6ri

a k6pviselSk

hozzitszolisitt.

MAJOROS PETER k6pvisel<i javasolja

a k<iltsdgvet6s

tervezet6nek megszavaz6s1t.

L{SzL'polg6rmester kdri, miel6tt a krilts6gve t€st szavaz6sra tenn6
fel, fogadja el a testiilet az
*?A*
onkormanyzat ad6ssilgot keletkezteto
iigyleteib6l ered6 fizet6si kotelezetts6geinek meg6llapit6srir6l
szSl6hatdrozati javaslatot, melynek eloterjeszteseta javaslattal
egyiitt a kdpviselcik ir6sban megkaptrik.

A

K6pvisel6-testiilet jelent6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartrizkodris n6lkiil elfogadja
a hatrir oLati javaslatot 6s az a1lbbi
hatfrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
12 / 20

18.[11.0 6.) hat6r o zata :

az onkorm 6nyzatad6ss6got keletkeztet6 iigyleteibdl ered6
fizet6si kiitelezetts6geinek meg6llapit6s6ra

Bodrogkisfalud kcizsdg onkormiinyzatinak Kdpviselo-testtilete
a sajdt bev6telei osszegdt, valamint az ad6ss6got
keletkeztet6 iiryleteibol ered6 fizet6si kcitelezetts6geinek hSrom
6vre v6rhat6 cisszeg6t a mell6kelt t1blinatban
bemutatottak szerint ( I . melldklet) vdltozatlan form6ban j6
v 6hagyja.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Polgiirmester

1.
Bodrogkisfalud kiizsfg onkorminyzata ad6ss{got keletkeztet6 iigyleteib6l
ered6 fizet6si
kiitelezetts6geinek bem utat:isa

forintban!

MEGNEVEZES

Sor-

Sajdt bev6tel 6s ad6ssdgot keletkeztet6
iigyletb6l eredd fizetdsi kiitelezetts69

sz6m

iisszegei

2

Helyi ad6k
Osztal6k, koncesszi6s dijak

0l

2018.

2019.

2020.

3

4

5

28034039

Ossznsnx
7=(3+4+5+6)

7

28500000

28s00000

85034039

60000

60000

179773

02

Dijak, pdtl6kok, birsrigok
03

59773

melldklet

Tdrgyi eszkozok, immae-ialis.yavffiffi
drtdkii jog 6rtdkesit6se, vagyonhasmosit6sb6l
szdrmaz6 bevdtel

04

Rdszvdnyek,tdszeseddsekE-dk;sitdG

05

privatizacBUOi-

V6llalatdrtdkesitesUOt,

sz{rmazb bev6telek

06

Kezessdgvdllaldssal kapcsolatos megteruf es

07

Sajdt bevdtetek (01+... .+07)-

08

zut 93El2

28560000

28560000

8s213812

09

r4046906

r4280000

r4280000

42606906

Sajdt bev6telek

tOS.

sor) 50%-a

El6z6 6v(ek)ben keletkezett drey6"i

fi;rdsi

kdtelezettsdg (l l+.....+17)

l0

Felvett, 6tv6llalt tritet es .ann.at tOTeta.Gasa

lt

Felvett,

itvillalt

kOlcsOn 6,s annak

t6ketartozasa

t2

Hitelviszony megtesteslt6 6rtdkpapir

l3

Adoft vdlt6

t4
P6nz{igyi lizing

l5

Halasztott fizetds

l6

Kezess6gv6llal6sb6l ered6
kotelezetts69

fi zetCsi

t7

Tdrgy6vben keletkezett, iltetv- trelethezOl
tdrgy6vet terhel6 fzetdsi kOtelez,etts6g
(19+.....+25)
Felvett, dtvillalt hitel es

annatiiketartoEi-

t8
t9

Felvett, atviillalt kOlcsOn 6s ann.ak
tdketartozasa

20

Hitelviszonyt megtestesitO?.tekpipir

2l

Adott

22

vriLlt6

Pdnzugyi lizing

Halasztoft fizetds
24
KezessdgvAllal6sb6l

ered6

fzet6si

kotelezettses

-

Fizetdsi kOtelezetts6g 0sszesen (10+lg)

Fizet6si kOtetezettsdggel
bev6tel (09-26)

25

26

c.OLLentettEjZi)1

r4046906

r4280000

r4280000

42606906

Ezt kcivet6en AnAvr
-LaszL.6 polgdrmester t6bb hozzitsz6lits nem l6v6n szavazEsra teszi fel
Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormrinyiatanak20l8.
dvi k6lts6gvet6sdr6l sz6l6 rendelet-tervezetet.

A

K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lkiil
elfogadja a rende'l et-tervezetet 6s az al'bbi
rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdn yzata Kdpvisel6-testiilet6nek
az iinkormilnyzat 201g. evi ttiltsOgveteserOl

Bodrogkisfalud K<izs6g Onkormrinyzatanak Kdpviselo-testrilete_
az Alapt6rv6ny 32. cikk (2)
bekezd6sdben meghatdroz^o!.eredeti j'ogalkot6i
hatiskctrdb en, azAlaptdrv6ny :2.
t (1) bekezd6s f)
pontjriban meghat6rozott feladatktirdben eljrirva
az iilamh6ztart6sr6l sz6l6 20i1. 6vi"itcXC y. t'weny
$. (2) bekezddsdben foglaltak alapj6n a kdvetkez6ket rendeli

:

er:

24.

1. $Arendelethatrilya

(1) A rendelet Hatfiya a k6pvisel6-testi.iletre, annak bizottsiigai ra, a polgitrmesteri
hivatalra 6s az
cinkormrinyzatirinyitirsa al6 tartozo kciltsdgvetdsi szervekre (int6zt6nyetriyiJf"a
n.

2. $ A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadrisai

(1)

A kdpvisel6-testiilet az rinkorm tnyzat2Olg. 6vi kciltsdgvet6sdt:

240.140469

Ft

Kcilts6gvet6si bevdtellel

249.040.469Ft

Kdltsdgvetdsikiad6ssal

8.900.000 Ft

Kdlts6gvet6si egyenleggel

6llapida meg.

(2) Az (l) bekezddsben meg6llapitott kolts6gvet6si bevdtelek fon6sonkdnti, a kcilts6gvet6si
kiad6sok
jogcimenk6nti megoszlitsitt 6nkorm6nyzati
szinlen, tov6bbii a finansziroziisi bev6teleket ds kiad6sokat
a
rendelet I . 1 . mell6klete alapj rln hatinozzameg a k6pvisel6-testrilet.
(3) A bevdtelek ds
\i3a-as9t elSirfnyzat-csoportok, kiemelt eloirtnyzatok 6s azon beliil k6telez6
feladatok, cinkdnt v6llalt feladatok, iilamigazgatasi feladatok
szerinti bont6sban az 1.2., 1.3., 1.4.
mell6kletek szerint 6llapitja meg.

(4) A mrik<iddsi 6s feihalmoz6si bevdtelek 6s kiadrisok el6irinyzatai m6rlegsze^i
bemutat6s6t
onkormiinyzati szinten a2.1. es a2.2. mell6klet reszletezi.
(5)

A mtikciddsi hitiny bels5 finansziroziisiinak 6rdekdben

kdlts6gvet6si maradvdny6nak ig6nybev6tel6t rendeli el.

a

kdpvisel6-testiilet az eloz6 6v

(6)

A felhalmozdsihiiny ftnansziroz6sa 6rdekdb en az adott6vi saj6t
bevdtelek 20 yo-6tde legfeljebb
milli6 forintot meghalad6 fejlesztdsi c6hi ad6ssrigot keletkeztet6 rigylet
megkcit6s6re a Korm6ny
hozzi$atulilsa sztiksdges. Az adott dvi sajdt bevdtetJt zo o/o-ii,
d,elegfeljebb a l0 milli6 forintot
10

meg

nem halad6 fejlesztdsi c6hi ad6ss6got keletkezteto rigylet
eset6ben a hi6ny kiils6 frnanszirozirsa
fejleszt6si hitelbol vagy az elozo 6vi maradv6nyb6l 6rtenit.

3. $ A kiilts6gvet6s r6szletez6se

A Kdpvisel6-testtilet az onkormtnyzat20lS. 6vi kciltsdgvetdsdt rdszletesen

meg:

(1)

a

kdvetkez6k szerint illlapitja

AzOnkorminyzatad6ss6gotkeletkezteto iigyletekb6l 6s kezess6gv6llal6sokb6l
fenn6ll6

kcitelezettsdgeit a 3. mell6klet rlszletezi.

(2)

Az onkormtnyzatsaj6t bevdteleinek r6szletez6s6t az ad6ssrigot
keletk eztetotigyletbol sz6rmaz6
t6rgydvi fizet6si kotelezetts6g meg6llapittstthoza 4. melldklettartalmazza.

(rl

Az onkormitnyzat20lS.6vi ad6ss6got keletkezteto fejlesztdsi
cdljait az 5. melleklet r6szletezi.
(4) Az Onkormtnyzatkciltsdgvetds6ben szerepl6 beruh6ziisok kiad6sainak beruh6z6sonkdnti
r6szletezdset a 6. mell6klet szerint hatlrozzameg.

(5)

Az tjnkormtnyzat kdltsdgvetds6ben szereplo fehijit6sok kiadrisait
felijitrisonk ent aT.melldklet
szerint reszletezi.

(6)

Az EU-s t6mogatassal megval6sul6 programokat 6s projekteket, valamint
az <inkorm6 nyzaton
kiviil megval6sul6 projektekhezvalohozzi4itrulitst a 8. meileklet szerint hagyja jdva.

(7)

A 2' $ (1) bekezddsdben meg6llapitott bev6telek 6s kiadiisok cinkorm6ny
zati,k6z6s hivatali
tov6bb6 kciltsdgvet6si szervenkdnti megos zlisitt, ds az 6ves (tervezett)
iJtrra--Lr" irimyzatot 6s a
kdzfoglalkoztatottak l6tsz6mtfi koltsdgvetdsi szervenkdnt, feladatonkdnt
6s azon beliil kcjtelezo
feladatok, <jnk6nt v6llalt feladatok, iilamigazgat6si feladatok
szerinti bontasban ag.1......g.n.,
mell6kletek szerint hatdr ozza meg.

(8)

Az Onkorminyzata kiad6sok kdzott tartaldkot nem k6pez
4. $ A kiilts6gvet6s v6grehajt6s6nak szabrilyai

(1)

Az onkormdnyzati szintri koltsdgvet6s vdgrehajt
kapcsolatos feladatok ell6t6s66rt a jegyz| a felelos.

(2)

fusderta polg6rmester, a k6nyvvezet6ssel

Az onkorminyzat gazdalkodas6nak biztons6g66rt

szabitly szenis6gddrt a pol g6rmester feleI6 s

(3)

A koltsdgvet6si hi6ny cscikkent6se drdekdben dvkcizben folyamatosan figyelemmel
kell kis6mi
i

kiadrisok cscikkent6sdnek 6s a bev6telek ncivel6sdnek

(4)

a k6pviselo-testi.ilet, a gazd6lkod6s

A kolts6gvetdsi szervekndl

a

lehet6sdgeit.

a

jutal maz(tsrafordithat6 ds kifizetheto cisszeg
nem haladhatja meg a

rendszeres szem6lyi juttat6sok eloirinyzat6nak 10 Yo-6t.Ernek
fedezetdre a szem6lyi juttat6sok dvkrizi
megtakaritasa 6s a szemdlyi juttat6sok eloirfnyzat6nak novel6sdre
fordithat6 fon6s

szolg6lhat.

(5)

Amennyiben a koltsdgvet6si szerv harminc napon trili, lejdrt esed6kessdgri
elismert
tartozisfllom6ny6nak mdrtdke kdt egym6st koveto h6napban el6ri azdves
eredeti kiad6si
elSnftnyzatfunak ljYo-ifi vagy a szitzotvenmilli6 forintot, az ir6nyito
szerv a kcilts6gvetdsi szervhez
onkorm6ny zati biztostj el6l ki..

(6)

A koltsdgvet6si szerv vezet6je e rendelet 10. melldkletdben foglalt adatlapon
kcjteles a
tartozdsfilomiinyr6l adatot szolgdltatni. A kdlts6gvetdsi szery az altalalejdrt
esed6kessdgri elismert
tattozis{'llom6ny tekintetdben - nemleges adat eset6n is havont a atitrgyho
25-i 6llapoinak

-

megfelel6en a t6rgyh6napot k<jvet6 h6 5-ig az cinkorm
inyzat jegyzbje r1szere kciteles adatszolgilltatiist
teljesiteni.

(7) Kiegdszit6 tdmogat6s igdnyldserol-a mrikcidokdpessdget veszllyeztetb
helyzeteset6ben a
polg6rmester gondoskodik, ktilon k6pviselo-testiileti
dintes alapj6n.
(8) A finanszirozitsi bev6telekkel6s kiadrisokkal
kapcsolatos hat6skorciket a K€pviselj-testtilet
gyakorolja.

5. $ Az ellirilnyzatok m6dosftrisa

(1) Az onkormdnyzatbevdteleinek 6s kiad6sainak m6dosit6silr6l, a kiad6si
el6ir6nyzatok k6z6tti
6tcsoportosft6sr6l a K6pvisel6-testiilet dont.
(2) A kdpvisel6+estiilet

az onkorm funyzatbev6teleinek ds kiad6sainak m6dosit6s6t
6s a kiadiisi kiemelt
eloiritnyzatok kcizcitti 6tcsoportosft6s jogrit nem engedi
iit.

(3) A koltsdgvetdsi szery a k<ilts6gvetdse kiernelt
ellirdnyzatain beltili rovatok kciz6tt 6tcsoportosit6st
hajthat vdgre.
(4) A kdpvisel6-testiilet a kdlts6gvet6si rendelet
5. $ (2) bekezdds szerinti el6irinyzat-m6dosit6s,
eloirinyzat-iitcsoportosit6s iitvezetdsekdnt - az etso negyeddv
kiv6teldvel - negyeoevenk6nt, de
legk6s6bb az 6ves kciltsdgvet6si besz6mol6 elk6szit6s6-nek
hatriridej6ig, a.*rit", 3l-ei hat6llyal
m6dosida a kciltsdgvetdsi rendelet6t. Ha 6v kdzben az
orszlggyiilds a hozz$jhrulasok, t6mogat6sok
el6irttnyzatait zfrolja, azokatcsokkenti, torli, azintdzked6s
kihirdet6sdt k6vet6en haladdktalanul a
k6pviselo-testiilet el6 kell terjeszteni a kdltsdgvetdsi rendelet
m6dositiis6t.

(5)

A kciltsdgvetdsi szerv alaptevdkenys6ge kclr6ben szellemi tevdkenys6
g szerzod1ssel, sz6mla
ellen-d-ben tcirt6no igdnybev6tel6re szolgal-6 kiad6si
ellirfnyzatcsak a szemelli juttat6sok terh6re

n<ivelhet6.

(6)

Amennyiben az tinkorm6nyzat6v k<izben a k<iltsdgvet6si rendelet
k6szft6sekor nem ismert
tcjbbletbevdtelhez jut, vagy bevdtelei a tervezettol
elmaradnak, arr6l a polgarmester a k6pviselote stiil etet ttl eko ztatj a.

(7)

A kdpviselo-testtilet iital j6vihagyott kiemelt elSir6ny zatokatvalamennyi
k6lts6gvet6si szerv
kdteles betartani. Az elotfunyzat trill6pds fegy'elmi felelosseget
von maga ut6n.
(8) A? tinkorm6nyzat - a k6pviselo-testiilet hivatal6ndl (kriziis
hivatal) foglalkoztatott kcjztisztviselok
vonatkoz6sriban - a ktizszolgiilati tisztviselokr6l sz6l6
2,011. 6vi CXCIX.icirvdnyben foglaltaknak
megfelel6en - az illetmdnyalapot 3g.650 Ft-ban rillapitja
meg.

6. $ A gazdflkodr{s szabflyai

A k<ilts6gvetdsi szervek rendeletben meghatii rozottbevdteli ds kiad6si
(t I
eloirinyzatai felett az
ntdzm6nyek vezet6 i elbir imy zat- felhaszn6l6si j o gkorrel rendelkeznek.

i

A k<iltsdgvetdsi szervek az alapfeladatai ellet6s6t szolg6l6 szem6lyi juttat6sokk
al es az azol<hoz
kapcsol6d6 j6rul6kok 6s egydb kcjzterhek eloirtnyzataival

\2)

megfeleloen rendelkezik.

(3)

Valamennyi kcilts6gvetdsi szerv vezetojekriteles belsci szabiilyzatbanr<igzfteni
a mtik<jd6shez,
gazd|lkodhshoz kapcsol6d6an a gazdiikodas vitelet
meghatdrozo szabatyokat, a mindenkor 6rvdnyes
kcizponti szabtlyozits figyelembe vdtel6vel, illetve a sztiisdges
m6dosit6iokat vdgrehajtani. A
szabdlyoz^sbeli hi6nyosstig6rt, a feleloss6g a mindenkori
ini6zm6nyvezetotterheli.

(4)

A k<izds dnkormrinyzatihivatal, valamint a kcilts6gvet6si szervek
az evkozi el6fuinyzatm6dositiisokr6l a jegyz(5 6ltal elrendelt form6ban k<itelesJk
naprak6sz nyilvantartiist vezetni.
7. $ A kiilts6gvet6s v6grehajtr{sdnak ellen6rz6se

(1)

Az <inkorminyzatik<iltsdgvet6si szervek ellen6rz6se a bels6
kontrollrendszer keret6ben val6sul
meg' melynek l6trehozis66rt, mtikddtet6sdrt 6s tov6bbfejleszt6s66rt
az rinkorm inyzateset6ben a jegyzo,
azintezmenyekeset6benazintlzmfinyvezet(Jfelel6s.

(2)

Az onkorminyzata bels6 ellen6rz6s kialakftris6r6l kiils<i
szolg6ltat6k0zremrikdd6s6vel
gondoskodik' A megfelel6 mtikcidtet6sr6l 6s a ftiggetlensdg
biaositaslrirot

8.

S

a.;

"ivrokriteles

gondoskodni.

2616 fisveryes rendelkez6sek

Ez a rendelet 2018. marcius 8. napjan l6p hat6lyba.

A rendelet mell6klete a jeryz6kiinyv meil6kret6t k6pezi.

MAJoRos PETER k6pvisel6 k6ri, ne vrirjanak avflasztisok utani testiileti
a hatirozatot az eloz6 testiileti iil6sen mar megtrirgyalt, szita Krirolynak,til6sig, hanem hozzil<meg
a Megyei Jogi vrirosok
orsziigo s
S

zdvets6ge eln6k6nek me gkeres6se tigyJbenl'

AnAu LASzLo

polg6rmester k6ri, akinek m6g van hozzhsz6litsa, aztegye
meg.

Hozzdsz6l6s nem l6v6n szavazdsrateszi fel az alilbbihatirozati javaslatot:
Bo dro

gkisfalud

/,

kazs d g

onkormdnyzata Kdpvis el d-te stiil etdnek

,,Vddjilk meg teleptildseinket, vddjtik meg hazdnkat',
felhivds

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkormdnyzatdnak KipviselT-testiilete
megtdrgtalta
telepiil4seinket, vdditik meg hazdnkat;'fethivdsr6l

1'

i6l6

o ,,vddjilk meg

,tntrrjesztdst ds az aldbbi hatdrozatot hozza:

A Kdpvisel'-testillet elutasitia a soros-tervet, 6s azt hogt a telepril\siinkan
bevdndorlds-szervezd
iroddt mfrkidtessenek

2' A Kdpvisel'-testillet ilgt hatdrozott, hogt a teleptil|selcre,komoly
fenyegetdst jelent7 t1meges
betelep{tds miatt felkeri Magtarorszyg xormanyat, hogt
ho kti ioiirobdlyokkal ldpjen fel a
soros-terv ds a bevdndorlds-szervezf Soros-rrrrvezetek ellen.

Hatdridf : azonnal

6s folyamatos
Felelfls: polgdrmester

A

K6pviseld-testiilet jetenl6v6 5 tagia k6ziil, a szavazfson
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod,irs n6lkiil elfogadja
a hatirozati javaslatot 6s az aULUi
hatirozatothozzat

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormin yzataK6pviseld-testiilet6nek
13/201 8.(I[.06.) hatfrozata :

"v6djtik

meg telepiil6seinket, v6djiik meg hazdnkat" felhivfs

Bodrogkisfalud Ki-z.s6e

a

K6pvisel6-testiilete megtrirgyalta
,,v6djiik meg
telepiildseinket, v6djtik megQnkormanyTa:inak
hazdnkat'; felhfv6srol szoto el6terjesztdst 6s az al6bbi hatirozatothozza:

1'

A Kepvisel6{estiilet elutasftja a Soros-terv
irodrit mtikridtessenek.

et,

6s azthogy a telepiil6siinkcin bev6ndorl6s-szervez6

2' A K6pvisel6-testiilet

rigy hatdrozott, hogy a telepiil6sekre_komoly fenyeget6st jelent6
td,meges
betelepit6s miatt felkdri Magyarorsz6g Kormanyat, hogy
ha r..rr,:"gtlab6lyokkal l6pjen fel a
soro s-terv 6s a bev6ndorl as- szervez6 S oros-s zew ezetekellen.

Hatririd6 : azortal 6s folyamatos
Felelds: polgrlrmester

AlAu

LASZLO polgrirmester t6bb napirend nem l6v6n a rendkiwli nyilt tildst
bezrirja.

Kmf.

Szab6 Judit j egyz6 t6voll6t6ben
6s megbiz6s6b6l:

/' ,r-) ./

/ A\ ,\\
(-@,4tv4
AdAm L6szl6
polg6rmester

#"*tts$trs{aljegyz6

(A2T,u/

j

K6pes Ferdinrind-/
egyz6kdnyv-hitelesit6

