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K6sziilt Bodrogkisfalud Kd zs6g
Onkorm 6ny zati K6pvi s e I 6-te sttil ete
2018. dprilis 9-6n
megtartott rendki\.iili nyflt iil6sdr6l.

K6sziilt: 2 pld.

Jegyz6kiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kozsdg OnkormrinyzataKepviselS-testi.ilet6nek 201g. 6prilis
9-en 16 6rakor
megtartott rendkfvtili nyilt iilds6n.
A k6pvisel6testiileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi K6z<is OnkormrlnyzatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VANNAK:

AAam L6szl6 polgilrmester,
Balogh Srindor kdpvisel6,
K6pes Ferdin6nd k6pvisel6,
Majoros P6ter k6pvisel6.

TAVOT,VTARADASAT BEJELENTETTE : KOV6C S L6SZI6

K6PVi SEI6

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHivoTT:
Alexa Ilona aljegyz6.

AoAwt LASZLD polg6rmester kriszcinti a megjelenteket. Meg6llapitja, hogy az 5 fos K6pviselotestiiletbol 4 fo van jelen, igy a rendkiWli nyilt iil6s hatarozitkdp.r, urt megnyitja.
Jegyz6konyv
hitelesit6nek Majoros Pdter k6pvisel6t jelcili ki.

Elmondja, hogy a rendkivtili testtileti iildsre a ki.ilteriileti mezogazdas6gi utak felijit6sa
kapcs6n
kozbeszetz6sei elj6rris meginditdsa, a fejleszt6s j6vahagy6sa miatt kertilt sor, igy
megfeiel6en
-pontokat
javasolja, hogy a Kdpvisel6-testiilet - amennyiben m6s javaslat nincs
az alihbr "*"t
napirendi

-

targyalja meg:

1. Kiilteriiletimezogazdashgi utak fehijit6sa kapcs6n kozbeszerz6si eljrir6s megindit6sa
EI6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

2.

Bejelentdsek, j avaslatok, aktualitrisok

A Kdpvisel6-testiilet tagjainak

a javasolt napirenden

kfvtil m6s javaslata nincs, igy az 4 fo jelenl6vo
k6pviselobol a szavaz6sban r6szvev6 4 fo k6pvisel6-testiileti tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
valamint tart6zkodits n6lktil, egyhangtila g az alilbbinapirendet targyalja meg:

1.

Kiilteriileti mezogazdas6gi utak fehijit6sa kapcs6n kozbeszerz6sei eljar6s megindit6sa

El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

2.

Bejelent6sek, javaslatok, aktualit6sok

1. napirend

ALEXA ILONA aljegyzo tajdkoztatja a testtiletet, hogy a ktiltertileti utak fejleszt6se p6,ly6zattal
kapcsolatban van n6mi viitozits, illetve kozbe j<itt inform6Ci6, amivel foglalkozniuk kell.

Ertestilt arr6l minden testtileti tag, hogy az onkorm inyzatmegnyerte a ktiltertleti utak fejleszt6sdre
kiirt
piiyinatot. A piiyinat elsz6molhat6 brutt6 cisszk<ilts6ge lO.Zeg.l30.-Ft, a pdlyazati t6mogat6s brutt6
6sszege: 63.332.75. A t6mogatds intenzitilsa 90 %-os,igy a saj6t fon6s <issiege 7.036.977.-Ft.
A nem

elsz6molhat6 k<ilts6g 7.214.-Ft. Apalyazat keretdben megval6sul egy darab
erogdp, traktor, tol6lap 6s
homlokrakod6 beszerz6se is.

Apiiyilzat ut6finansziroz6sos. Amikor ki6llitj6k a szitmlifi,ki kell frzetni,benyrijtani az elszimrol6st
6s a
hi6nyp6toltat6s ut6n h6napok, amig megkapj6k a pena. Ennek az el6finan
sziroz(s1ra egyetlen egy
<inkormanyzat sem kdpes. K6t m6d van ennek
-ego1d6s,ita, el6leg lehivrls6val - amikor tei'et -, illetve
t6mogat6st megel6legezo hitel felv6tel6vel. Ez el6gg6 neh6zkis lenne, tekintettel
ana, hagy az
dnkorm6nyzat penzintezete az OTP, amely el6gg6 lehat6rolt kcirtilm6ny"t t,ir,itt
nyrijt t6mogat6st,
-.fOf.g
valamint magas hitelkamata van. Amig ez elkerulhet6, addig el kell t<erutni. O*r.*n
SO X
lehiv6siira van lehet6s6g. Gyakorlatilag a v6gdn fognak elsz6molni az utols6 sz6nl6nfl.
Sztiks6g lehet

egy6b hitel felvdteldre, de majd ha oda6rnek, rendezik ezeketa doleokat.
Jelenleg k6t dcint6st kell hozniuk.

Mivel az eszkoz beszerz6st nem kcizbe szerzls kdteles, nem 6ri el a kdzbeszerz6si 6rt6y,hatirt, ez6rt
elegend6 lesz h6rom irajinlatot bek6rni. MTZ-re ptiydztak, de mivel az nem EU
6tos motorral
rendelkezik, igy m6sik erog6p beszerzdsre kell m6dositani majcl a ptiylzatot. Az
utak felijit6sa a
hat6lyos szabitlyozitsok alapjiin kdzbeszerz6si eljrir6s kdteles,-mivel meghaladjak a
k;zbeszerzesi
6rtdkhat6rt. 2018. 6prilis 15-t6l megviiltoznak, szigorodnak az ide vonatkoi6 szab6,lyok,
ezertc6lszeni

ez elott akizbeszerzesi eljiritst elinditani. Elkdszitette az ezzel kapcsolatos hat1rozatijavaslatot,
mely a
jegyz6kdnyv rnelldkletetkepezi az ir6sos eloterjeszt6ssel egytitt. A kdzbes
zerzest nem az6nkorm6nyzat
folytatja le. Ehhez mindenk6ppen krilsos szakembertkelf keresni, melyre megbiznak egy debreceni
c6get, akik ezt lebonyolitanrlk. Jelen pillanatban a cdg 6s a p6ly6zati menedzsment k<tzdtt
egyeztetni
kellett, az ajdnlati felhivds nem 6ll mdg rendelkez6sre, ezert ifia azt ahathrozati javaslatba, mfterint
a
k6pviselo+estiilet felhatalmazza apolgtnmestert az ajinlati felhir'6s j6vdhagy6s6ra, melynek a jelenlegei
szabillyoknali megfeleloen kell elkdsztilnie. Meg van hatiiro zva jogszabilyilag, hogy milyennek
kell
lennie a mtiszaki tartalomnak, hogyan kell az ajrlnlatokat benyrijtani. -e Ui.atO-bizoits6gi tagok
kiv6laszt6s6ra 6s megbizdstra is felhatalmaznitk a polg6rmestert, melyhez sztiks6g van irtiszaki,
pdnziigyi ds kdzbeszerzdsi szak6rtelemmel rendelkezo emberekre. A pdnzrigyi szaiember
Csepely
Etelka lenne' akinek van p6nziigyi v6gzettsdge, a jogi szak6rto 6 lenne, a mriszaki szakembert pedig
meg
kell keresni. Ha van rri idejiik, tarthatnak m6g egy rendkiwli Ul6st,de miut6n napjaik vannak r(t, igy
tartotta c6lszeninek meghozni a hatirozatot. A bir6l6 bizotts6g javaslata alapjan, a kozbeszerzesi
eredm6nyek ismeret6ben a testtiletnek kell majd dontdst hoznia ut Ot, ti lesz a kivitelez6.
V6rhat6an
m6jus vdgdre mindez lezajlik 6s jrinius kdzepdn megkdtheto a villlalkoz6si szerz6d6s. A szerzodds
kdtdsndl a morat6riumot ki kell v6rni. A beruhrlz6st 24 honapon beliil kell megval6sitani. A saj6t
forr6s
el6gg6 k6pldkeny' Ez 6vben elkdsztil az egyik kiiltertileti frt, 21lg-b.n p.Aig a m6sik, mellyel
a
frnansziroz6si kock6zat cscikkentheto. A projektet 2019. augusztus 3 l-ig kell befejezni.
A m6r kifizetett f6l milli6 forintos tervezdsi dijra ha elkezd6dik a projekt, mdr nyrijthat6 be kifizet6si
kdrelem. A projektmenedzsment kdltsdge, a mriszaki, ellenorz6s k6lt;6g; ar6nyosan van felosztva.

Az el6legig6nylds benyrijtris6hoz sztiks6ges hatarozatot hozniuk. Mivel az eloleg lehiv6sa ak6r

t<tbb

h6napot is ig6nybe vesz,kezdjek el aztmin6l hamarabb.
A beruh6z6s jelenleg nem szerepel az dnkorm6nyzat kolts6gvet6s6ben, miutan nem igaz6n volt
nreghatiirozhat6, mikor kezdodik a projekt 6s hogyan val6sul meg. A 2018.6vet terhel1
ezzel
kapcsolatos kiad6sokkal m6dosftani sztiks6ges a kdltsdgvet6st, melyeiaz 6prilis vdgei testtileti
til6sre
el6kdszit.
Sajrit fonrisk6nt sz6ba jdhet ingatlan b6rbead6s, sz6llishely szolgtiltat6s, ingatlan elad6s.
Ismerteti az iriisos eloterj eszt6sben szerep lo hattnozati j avaslatot
El6zetesen arr6l volt sz6, hogy a pfiyinati kiir6s alapj6n g6pkezelSt kell alkalmazniuk es 2019.
augusztus 3l-ig kell megkezdeni az alkalmazfsit. Ezzel ellentitben viszont mir a kifizetdsi
k6relem
benyrijt6s6val egyidejtileg meg kell kezdeni az alkarmaz:isilt.

AuAnn LASZLO polg6rmester elmondja, kell egy gdpkezel6t taliilni, aki lehet6leg

nem
kcizfoglalkoztatott. A munkaiigyi ktizpont keret6b"n CfNOp-ban fogja megpr6b6lni
alkalmizni. g
h6napot fizetne a munkatigyi kcizpont, 4 h6napot az <jnkorm6nyzatnaktJt athia.

Volt egy megkeresds turisztikai c6lra <inkorminyzati ingatlanra. Ha kdpvisel6-testiilet rigy drint, a r6gi
6voda 6piilet6t is el lehetne adni 6s fedezni az oneriSt. Az 6piilet 6s az udvar kiil<in hrsz-on
vannak, k6t
ktilcin <inkormanyzati tulajdon. Ha az eroglpet sikeriilt *egu,is*olniuk, akkor a r6gi pronar
traktort is el
tudnrik adni. igy is lenne k6t traktoruk 6s mZg mindig ift v;n a renault elad6sanak is a lehet6s6ge.
Addig
viszont, amig nem musz6j, nem fogjrik eladni, de ez is egy lehetds6g.

MAJOROS PETER k6pviselo megjegyzi, 6 is gondolt

a

kistraktor elad6siira.

AgAtvt LASaLO polgdrmester ezekkel a lehet6sdgekkel a kdltsdgvetds terhdre bevrillalni az 6nerot,
sokkal ,,ldjtosabb". Ha a testiilet egyet6rt mindezzel, akkor a krizbesierzdst iiprilis l3-6n el
kell inditani,

ez mindenki 6rdeke.

Elmondja, hogy elkezd6dtek a fehijit6sok, le kellett jelenteni akezdo id6pontot a miniszt6riumnak.
A
lehet6sdg term6szetesen meg van.
A traktorbeszerzdssel kapcsolatban elmondja, hogy hasonl6t tudnak beszerezni, mint a megp1lyinott
Mtz' traktor, teljesitm6nyben ugyanazttudja, 6s megfelel apiiyinatban szerepel6 EU 6t<js min6sit6snek.

MAJOROS PETER k6pviseltl szerint olyan legyen a traktor, ami az oldalazo fukasztielbirja
tidozni, azdrt, ho gy ez megval6 sulhas son.

ki straktort be lehet

6s a rdgi

ADAU f/rSZfO

polg6rmester megjegyzi,hael kell adniuk a r6gi kistraktort, arr6l leszednek minden
tartoz6kot, hogy az rijakhoz tudjak haszniilni.
T<ibb hozzitsz6l\s nem l6v6n szavazdsra teszi fel a ktilteriileti mezogazdas6gi utak fehijit6sa kapcs6n
s i e lj 6r6s me gi nditris ar6 I s z6 I 6 hattno zatij avas I ato t.

ko zb eszer zd

A

K6pviseld-testiilet jelenl6v6 4 tagtra kiiziil, a szavazison 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lkiil elfogadja a hatdrozati javaslatot 6s az a1lbbi
hathrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
1 4 / 2018.(IY .09.1 hatfr ozata:

Kiilteriileti mezilgazdas{gi utak fehijitdsa kapcsin kiizbeszerz6si eljir6s meginditfsa
Bodrogkisfalud kcizseg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testulete a YP6-7.2.2-7.4.L2-16 pdly1zati
azonosit6 sziimri ,,Klilteriileti helyi kcizutak fejleszt6s6re, rinkorm6nyzati utak kezil1sehez,
6llapotjavitdsithoz, karblntartiis6hoz sziiks6ges - er6 6s munkag6pek beszerzdse cimii p6ly6zati
felhiviisra nyert t6mogat6s keretdben t<irt6n6 frnansziroz6ssal a Bodrogkisfalud 016 6s 028 hrsz-ri
kiilteriileti mezogazdas6gi utak fehijit6sSnak megval6sithsfna kivitelez6 kiv6laszt6s6ra tekintettel a
-

hatSlyo s szabiiy ozitsra krizbeszerzd si elj 6r6s lefo lytat6s 6t rendeli el.

A

ktizbeszerzlsi eljar6st 2018. 6prilis 15. napjdig meg kell indftani 6s az aj6nlati felhiv6sokat az

6rintettek rdszdre meg kell ktildeni illet6leg kozzekel tenni.
Jelen hat6rozattal

- tekintettel a rovid hatarid6re - felhatalmazza akdpviselo+esttilet a polg6rmesten, az
j6vahagy6sSra,
aj6nlati felhiv6s
az ajanlatt6telre felk6rend6 v6llalkoziisok kiv6lasztis6ia illetoles a
bir6l6 bizottsdgi tagok kiv6laszt6s6ra 6s megbiztsfura.

A kdzbeszetzesi eljaritsban
Hatf rid6 : azow;oil

a

kivitelez6 kiv5laszt6srlra

a kdpviselotestiilet

jogosult.

6s folyamatos

Felel6s: polg6rmester

AOAVT LASZLO polgiirmestet ezt kcivetcien szavazitsra teszi fel a fejleszt6s j6vahagy6srlr6l
sz6l6
hattnozati javaslatot, mely a kiiltertileti-helyi kdzutak fejleszt6s6re,
cinkormanyzati utak kezel6s6hez,
6llapotjavitilsdhoz, karbantart6siihoz sztiks6ges er6- 6s munkagdp beszerz6se
p1lyazat saj6t fon6sanak
201 8' 6s 2019 - 6vi k<ilts6gvetds terh6re t<irt6n6 rendelkez6sre
bocsat6s6t tartalma zza 6s az a jegyzok.nyv
mell6klet6t kepezi.

A

K6pviseld-testiilet jelenl6v6 4 taga kiiziil, a szavazfrson 4 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartrizkodis n6lktil elfogadja a hatfrozati javaslatot
6s az atribbi
hatflrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pviseld-testiilet6nek
15/20 18.(IV.09.) hat6rozata:
Fejleszt6s j6vfhary6sa

Bodrogkisfalud kdzs6g onkormrinyzata t6mogatrisi k6relmet nyrijtott be a a yp6-7.2.2-7.4.1.2-16
pillyazati azonosit6 sziimri ,,Kiilteriileti helyi kiizutak iejleszt6s6re, iinkormdnyzati
utak
kezel6s6hez, f,llapotiavititsfhoa karbantartrisihoz sziiks6ges er6- 6s munkag6p
beszerz6se ,,
palydzati felhiv6sra.

A t6mogat6si k6relemben foglalt fejleszt6si c6lok:
Fejleszt6ssel 6rintett ingatlan megnevez6se: ktilteriilet 016 6s 028 Flrsz utak

A fejleszt6s sor6n beszerzendd g6pek:

-

1 db er6g6p

I

db tol6lap

homlokrakod6
Az cinkorminyzat megdllapitja, hogy az elszitmolhat6 <isszes k<ilts6g: 70.369.730 Ft, ig6nyelt
tiimogat6s
<isszege: 63.332.753.- Ft, a piiytnathozatewezettbenfufuzits saj6t fotr,iru (ctnereje)
l.iZe.gll Ft, melyet
a k6pvisel6testtilet a projekt i.itemez6s6nek megfelel6en a 2018. 6s 20i9. evi t<ittsegvet6se terh6re
1 db

rendelkez6sre bocsiit.

A k6pviselti-testiilet
p 6ly inatb

k_ijelenti, hogy a pillyazatban foglaltak dsszhangban vannak a teleptil6s c6ljaival,
a
an fo gl alt c6 I o k me gval 6 s it6srit kf vrlnato snak tartja.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazzaapolgitrmestert a szriksdges int6zked6sek megt6tel6re.

Hatirid6 : azonnal 6s folyamatos
Felel6s: polg6rmester
MAJOROS PETER k6pvisel6 kerdezi,melyik lesz a 2018-ban megval6suland6 rit.

AlAtvt LASLLO
megez 6vben.

polg6rmester elmondja, hogy a hosszabb, nagyobb volumenti

ft

fehjit6sa val6sul

Bejelent6sek, javaslatok, aktualitisok

AnAu LASZLD

polg6rmester k6ri, hogy az iriisban megkapott SZMSZ-I nezzek 6t a k6pvisel6k
a

k<ivetkez6 soros testiileti iil6sre.

ALEXA ILONA aljegyzl, mint az el6terjeszt6sben is leirta, sziiks6ges fj SZMSZ megalkot6sa, mely
els6sorban a jogszabilyvriltoz6s miatt kell, hogy bek<ivetkezzen.Nem irhatnak pl.
aljegyz1tazSZMSZbe, csak jegyzot, illet6leg, amit a t<irvdny szabillyoz, azt nem tartalmazhatja airuAhyiat.
A falugyril6s
k6rd6s6t is szab6lyozni kell. A tervezetben felkdv6r betrikkel irta a viiltoitatfusokat,
sima d<ilttel pedig
azokat a rdszeket, melyeket ki kell venni a szabtiyzatb6l. Ha rigy gondoljak a kdpviseli
a testiileti i.il6s

el6tt is <i sszej <ihetnek acdlb6l,

ho

gy 6tnezz6k a terv ezetet.

A k<izmtiveltiddsi 6rdekelts6gndvel6 ptiyinat ism6telten megjelent. A minimrilis t6mogat6si <isszeg 100
ezer forint, az onero is annyi. A pillyfnatot 2018. m6jus 2. napjAig lehet benyfjtani
elektronikusan 6s
papir alapon. A palydzati tfrnogatits maximuma maradt ai onero kilencszerese. A minim6lisan
biztosftand6 saj6t forr6s dsszege szdzezer forint. Apiiyazatot 2018. 6prilis 29-ig lehet benyrijtani.

ADAU LASZLO

polg6rmester: az elmrilt 6vben nyert dsszeggel december 3l-ig kell elsziimolni,
melyb6l sz6keket, asztalokat kell v6sarolniuk. K6rd6s az,hogy most mire pfiy1zzanak.

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy kcizmrivel6d6si mtiszaki, technikai eszkriz<ik fejleszt6sdre,
berendez6si targyakra, 6piileteknek a karb antartisfua, felfjit6sara lehet p1lyi,,ni. Sajnos nem
ad
lehet6sdget apilyiaat annak leirisdra,hogy mit mi6rt szeretndnek megpiiyiy2ni.
BALOGH SANDOR alpolgrirmester megjegyzi,hogy nincs indokl6si lehetos6giik.

AlAtvt LASzLo

polg6rmester javasolja, hogy a kciz6ss6gi h6z berendez6si tirgyaira piiy1zzanak, a
k6rd6s az,hogy milyen risszegben.

A

k6pvisel6k egyet6rtenek a javaslattal 6s v6lem6nyiik szerint maradjanak az eddigieknek
a 900 ezer forintos piiyizati iisszegn6l a 100 ezer forintos iiner-6vel, ami igy .6 miili6
lortnt.
megfelelden

ADAU LASZLO
javaslatot.

polg6rmester fentieknek megfelekien szav azhsra teszi

fel az alihbi

hathrozati

B o dr o gkisfalud kozs d g

o nkormdnyzata Kdpvis eld -t e stt)r etLnek
/20 I 8. (IV. 9.1 hatdrozati javaslata
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Bodrogkisfalud kr)zsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testi)lete a Magtarorszdg 2018. dvi kozponti
kdltsdgvetdsdr1l sz6l6 2017. dvi C. torvdny 3. mettdklet 11.4. .a) pont szerint kilrt Kdzmfrveldddsi
drdekeltsdgndvel6 tdmogatdsra-pdlydzatra tamogatdsi igdnyt nyiljt be-az atdbbiak szerint:

-

Az ,nkormdnyzat lrdzmiivelciddsi feladatait a Kazossdgi Hdz m{ikadtetdsdvel
ldtja el.

ds

fenntartdsdval

Tdmogatdsi igdnydt
berendezd s i tdr gtainak kor szeriis {td s dre, g,,arapftds dr a nytij tj a b e.
A tervezett eszkozbeszerzds brutt6 \sszege: 1.000.000.- Ft aiaz egymilli,forint.
A vdllalt dnrdsz mdrtdke 100.000.- Ft. azaz szdzezer forint.
Bodrogkisfalud telepalds szerepel a tdrsadalmi-gazdasdgi ds infrastrukturdlis
szempontb1l
elmaradott, illene orszdgos dtlagot jelentdsen
megiatad| iunkanAfhilisdggel stijtott telipatdsek
j egzdkdrdl sz6l6 kormdnyrendeletben.

Utas[tja a k,lpvisel1-testillet a polgdrmestert a tdmogatdsi igdny benytijtdsdra.

Hatdridd: azonnal
FelelSs: polgdrmester

A

K6pviseld-testtilet jelenl6v6 4 tagsa kiiziil, a szavazdson 4 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 4 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6tkiil elfogadja a hatfrozati javaslatot 6s az alfibbi
hatfrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr[n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
16 12018. (lY .9.1 hathrozata
Kiizmiiveldd6si 6rdekelts6gniivel6 trimogatisra timogatrlsi ig6ny benyrljt6sa

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormanyzatinak Kdpvisel5-testiilete a Magyarorszdg 2018. 6vi kcizponti
krilts6gvet6s6r6l sz6l6 2017.6vi C. tdrv6ny 3. melldklet II.4. .a) pont szerint kiirt K<izmrivel6d6si
6rdekelts6gntjvel6 t6mogat6sra-piiyiaatratttmogathsi ig6nyt nyrijt be az alihbiakszerint:

-

Az <lnkormrinyzatkozmivel6d6si feladatait a Kcizdssdgi Hitz mtik6dtet6s6vel 6s fenntartilsiival

l6tja el.
T6mogat6si igdnydt
berende zesi titr gy ainak korszenisft6s6re, gy arapit6s6ra nyijtj a be.
A tervezett eszkcizbeszerzds brutt6 risszege: 1.000.000.- Ft azaz egymilli6 forint.
A v6llalt cinr6sz m6rt6ke 100.000.- Ft. azaz sztzezer forint.
Bodrogkisfalud teleptil6s szerepel a t6rsadalmi-gazdasrlgi 6s infrastrukturrilis szempontb6l
elmaradott, illetve orsz6gos fitlagotjelentosen meghalad6 munkandlkiilis6ggel srijtott teleptilesek
jegy zekerol sz6l6 korm6nyrendeletben.

Utasitja a k6pviselo-testiilet a polgiirmestert a tilmogat6si ig6ny benyrijt6sdra.

Hatririd6: azonrtal
Felel6s: polg6rmester

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, ism6telten kiir6sra ker0lt az dnkorminyzati feladatell6trist szolgril6
fejleszt6sek tiimogat6srira a piiyitzat, melyet m6jus 2. napjaig lehet benyrijiani. A palyazati
t6mogat6s
dsszege brutt6 15 milli6 forint, atirmogattts intenzit6sa az cinkorminyzat adOerO kSpess6ge
alapj1n75
Yo,

a sajitt forriis m6rtdke 25 %.

AUAVT LASZLO polgrlrmester javasolja, hogy az eloterjesztdsnek megfeleltien nyrijtsanak majd
be
piiytnatot ritfehijit6sra a Tdncsics telepre, a Hunyadi ftra, a Pet6fi kcjire,Kili6n ,it.u er kcizre.
Ha
nyern6nek, bizik abban, hogy segitsdget kapnak majd azcinero el6teremt6s6hez.
Aprilis 23-itn lesz testi.ileti iil6srik, akkor kell majd szavazniuk apitlyinat benyrijt6s6r6l, addig elk6sztil
egy kriltsdgtewezet. Sok a 25 o/o-os 6nero, de m6sk6ppen nem tudnak haladni.

BALOGH SANDOR alpolgrlrmester megjegyzi, hogy ezzel
r6,sze.

rendbe lenne a telepiil6s ritjainak kritikus

A Kdpviselo-testiilet rigy foglal 6ll6st, hogy beadj6k a BM-e s p|.lydzatot a T:incsics telep, Hunyadi rit,
Petofi k<iz, Kili6n rit 6s Kilirin k<iz fehijititsfra, melyr6l ahatdrozatot az hprilis23-ai testiiletitil6sen
hozzitk majd meg.

AOAwT LASZILO polgiirmester elmondja, hogy riprilis 11-6n szerd6n 11 6rakor keriil sor a k<jrzeti
megbizotti irodaifiaditsiira, melyre minden k6pvisel6t v6r, amennyiben munkrljuk engedi.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, hogy a 12 ezer forintos ftit6si t6mogat6st minden gfnszdmliwal
rendelkezo fogyaszt6 meg fogja kapni. An6l volt sz6, hogy akik f6val, szdnnel fiitenek urok is kapnak
majd, miutdn kidolgozzrik azt, lesz rA 6tcsoportositris. A korm6nyhat{nozat szerint viszont

Bodrogkisfalud 20 m3 f6t kapott, melyet 2019. febru6r 15-ig kell kiosztani 6s ugyanazokat a felt6teleket
kell alkalmazni, mint a szoci6lis tizifaeset6ben.

AUAVT LASZLO polg6rmester szerint arr6l volt sz6, hogy minden hintartas megkapja
forintot. Ez megktil<jnbdztet6s a lakosok k<izritt.

a 12 ezer

ALEXA ILONA

aljegyzt5 tudom6sa szerint teleptil6s-kateg6ri6nk6nt az illet6kes miniszt6riumnak
kellett rendelkeznie az cisszegr6l.

MAJOROS PETER k6pviselo szerint a gdzszolg6ltat6knak kellene megadniuk, hogy kik kapjak meg
tSliik a 12 ezer forintot 6s a ttibbi lakosnak pedig a tizenk6tezer forintot- Jelezni keftne aheiyzetet az
illet6kesek fel6, hogy ez igy nem j6, mert a kistelepril6sek hiitr6nyos helyzetri lak6i nem r6szestilnek a

t6mogatrisb6l.

AnAru LASZLO polgiirmester k<izli, hogy a REKI-t be kell majd adniuk. a 2017 - 201g 6vekre
vonatkoz6nak. A ki nem frzetett lej6rt 6s nem lej6rt tartoziisuk 12 milli6 forint volt. Jelenleg a lej6rt

hatriridejri 2.183.146 forint, a2018.6vi le nem j6rt 1.050.147, cisszesen 3.233.2g3 forint. Ebbe benne
van az egyestiletnek a kifizetni val6 t6mogatiis. Itt mutatkozik20lT 6vbol 923.797 ezer forint. pr6b6lt6k
lecsdkkenteni a tartozitst.Ez ap€nz meg lenne, ha nem vitt volna el 1,3 milli6 forintot azlKSZT
tervez6si dija, a kiilteriileti utakba befektetett otszinezer forint meglenne. Ha mindent cisszesziimolnrinak
minim6liss ft v 6lna a tartozits.

A

szabads6g titemterve szerint

6prilis 26-t6l6prilis 30-ig 3 nap szabadsdg van tervezve, mrijus 22-25-ig
pedig n6gy munkanap. Szeretnd ezt el6re hozni Sprilis 17-re, illetve m6jus elej6re. Ehhez k6ri a testtilet
hozzi$inulilsitt.
K6ri, akinek van bejelent6se, javaslata az tegye meg.

A K6pvisel6-testiilet hoz'ziljhrul a polgr[rmester szabadsrlgfnak itcsoportositisihoz.
MAJOROS PETER kdpvisel6 elmondja, hogy nagyszombaton az idexen az szerepelt Bodrogkisfaludot
illetcien, hogy rendszewilltis 6ta mindig a baloldal gy6zt)tt a szavaz1sokon. Ez nem igaz, {1rc-ben
6s
14-ben is a Fidesz gy6zdtt. V6lem6nye szerint ene reag6lni kellene hivatalb6l, figyelni kell
ezekre a
dolgokra. 6tleleztek ezt esk6rt6k a helyesbftdst, mely ieg is t6rt6nt. M6dositottak a t6rk6pen, miutrin
mell6klet6k a k6t v6lasztrls eredm6ny6t. Ha valatrol nem val6s 6llit6s jelenig meg, ezekr. piOb,ilni
k.ll
reag6lnia a polg6rmesternek vagy a jegyz6nek.

ALEXA ILONA elmondja, hogy 6 nem olvas ilyen oldalakat.
fent van a v6lasztiis.hu oldalon.

Azcisszes hivatalos v6laszt6si eredm6ny

AnAVr ltszrOpolgrirmester tdbb napirend nem l6v6n a rendkiwli nyilt iil6st bezrirja.

Kmf.

Szab6 Judit jegyz6 trlvolldt6ben
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K6sziilt a bodrogkisfaludi Onkormrlnyzati Kdpvisel6-testiilet 2018. 6prilis 9-6n
16.00 6rakor megtartott rendkiviili til6s6n rdsztvev6krdl.

Adrlm Liszl6 polgirmester
Balogh Srfindor alpolgrirmester
K6pes Ferdinind kdpvisel6

Kovics Li,rzlil kdpvisel6

ryL@

Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6cskozasi j oggal meghivottak:
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