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K6sztilt Bodrogkisfalud Ko zsdg
Onkorm fny zati K6pvi s e 16 -te sttil ete
2018. augusztus 27-6n
megtartott nyilt til6sdr6l.

K6sztilt: 2 pld.

Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud K0zsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018. augusztus 27-6n
6rakor megtartott nyilt til6sdn.
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A k6pviselotestiileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi K<izds Onkormanyzati Hivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth tt 65.

JELEN

VANNAK:

Adrim L6szl6 polgiirmester,
Balogh Srindor alpolgiirmester,
K6pes Ferdinand k6pviselo,
Kov6cs Liszl6 k6pvisel6,
Majoros P6ter k6pvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHivoTT:
Alexa Ilona aljegyz6,

ADAM fASZtO polg6rmester ktiszdnti a megjelenteket. Megrillapitja, hogy az 5 f6s K6pvisel6testiiletb6l 5 f6 van jelen, igy a nyilt til6s hatarozatk6pes, azt megnyitja. Jegyzbk6nyv hitelesit6nek
Balogh Sandor alpolgdrmestert jel<ili ki.

A

polg6rmester javasolja, hogy a Kdpvisel6-testtilet a napirendeket a meghiv6nak megfelel6en
valamint k6rdezi, hogy van-e m6s javaslat a napirendeket illetoen:

t?urgyalja meg,

t
2.

lgfsarmester tiijdkoztat6jaaz elmrilt k6pvisel6-testiileti iil6s 6ta trirt6nt esem6nyekr6l
EI6ad6: AdAm Lhszl6 polgrirmester
T 6jdkoztat6 a kozfo glalkoztatirsi

programokr6l, azok aktualit6sair6l

3.Tdj5koztat6 a kompszolgrlltatasr6l 6s a telepiildstizemeltet6si feladatok6l
4. A Bodrogkisfaludi Ktiztis OnkormrinyzatiHivatal6s azOnkormrinyzat21Is. evi
kciltsdgvetdsdnek m6dosit6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
5. Bej elentdsek, j avaslatok, aktualitrisok
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A K6pviselo-testtilet tagjai egyetdrtenek az elhangzottakkal, igy az 5 fo jelenl6vo k6pviseldbol a
szavazhsban rdszvev6 5 fo kdpviselo-testi.ileti tag 5 igen szavazattal, ellenszav azat, valamint

tart6zkod6s ndlkiil, egyhangrilag az alfhbi napirendeket t6rgyalja meg:

1. Polg6rmester t6jdkoztatoja az elmrilt kdpviselo-testtileti
El6ad6: Ad6m Llszlo polg6rmester
2

.

T aj eko

i.il6s 6ta tcjrtdnt esemdnyekrol

ztato a kci z fo gl al k o ztatisi pro gramo kr ol, azok aktual it6s ai 16 I

3.Ti$ekoztat6 a kompszolgiitatitsr6l 6s a teleptil6stizemeltet6si feladatokr6l
4.

A Bodrogkisfaludi K<jzos OnkormsnyzatiHivatal es azOnkorm6nyzat2018. evi
kdlts6gvetdsdnek m6dosit6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo

5. Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

AUAI{ LASZLO

polg6rmester az elso napirendi pont megt6rgyal6sa elott elmondja, hogy a
m6sodik ds harmadik napirendi ponthoz a kolleg6k ir6sos anyagot terjesztettek elo, mivll az igyrk
szabads6gon van, a m6sik korhdzban, a harmadik pedig a kompn6l helyettesit. K6t anyag ir6sban
kiktilddsre keri.ilt, a harmadikat most osztott6k ki. B6rmilyen k6rdds meri.il majd fel, igy-kszik 16
v6laszt adni.

l.
An

napirend

Alf

-

-

-

L ASZLO

po Ig

6rm

e st

er az

alihbi tt\ 6ko ztatList nyrij tj a :

egyeztetett a MAV-val a h6rom ft, Arany J6nos, Vasrit ds a Klapka utak helyredllit6sfval
kapcsolatban. A h6rom fos csoporttal vdgigj6rt6,k az utakat 6s meg6llapit6st nyert, hogy
tdnkretett6k azokat a Iezhr|s kapcs6n. Vannak reped6sek, tobb helyen tcinkrement i
fitpadka, a Klapka rit vdgdn a kerekveto stb. M6g egyszer felhivta Pullai Gergely urat,
meggyozoddtt arr6l, hogy m6g a MAV-n6l dolgozik, mert akikkel eddig egyeztetett,
kidertilt, hogy m6r munkahelyet vfitoztattak. K6so osszel szeretndk, m6g a tdl be6llta elott
kijavitani a hib6kat, hogy az utak 6llaga ne romoljon, ha bele megy majd a viz es ut6na
felfagy.
Az 6voda megirjul6 energetikai piiydzata esetdben m6r tribbszdri egyeztetdst folltattak a
kivitelezovel, tervezovel. Arazott kolts6gvet6s m6g nincs. Az ovodit m6r lekcjltlztettek a
tornaterembe, ahol sz6pen berendezkedtek a gyerekeknek. A nyildszirokat m6r felm6rt6k,
melyek gyitrltflsa folyamatban van. Bizlk abban, hogy elobb - utobb elindul az ovoda
rekonstrukci6j a.
A Petofi fttal kapcsolatban tett egy olyan kdrdst a kivitelezo FK Raszter fele - mivel tobb
lakoss6gi bejelentds is drkezett - hogy a 4-tol 12 hlzszdmig a padk6t rend,ezzek, mert a viz
elviszi azt. A jovo hdt elej6re igertek, hogy jonnek 6s kdszitenek oda egy olyan
aszfaltv6lyrit, mint a m6sik oldalon.

KEPES fnRnfNAND k6pviselo k6ri, hogy ha m6r jonnek, akkor
azun. Rub6czki partniil is van
Petofi ritban egy reped6s, egyrittal azt is iavitsak ki.

AlAtvt LASZLO
megndzik a hibdkat.

polg6rmester termdszetesen sz6l

a kivitelezonek, vdgig mennek az riton

a

6s

- A teleptilds arculati k6zikdnyvvel kapcsolatban
-

voltak egy workshopon. Lesznek drdekes
dolgok' nem tudni m6g mennyire lesznek az abbanfoglaltil m6rvad6ik
az d,nkorm 1nyzatra,
llletve a lakoss6gra nezve.
A megv6s6rolt kdt ingatlanon l6vo romos 6ptiletek lebont6sra keniltek, de m6g
mielott ez
megtdrtdnt volna' azPvtnSZ-n61 kellett elj6rnia a villany6r6k
leszereldse v6geit, mely egy
napot vett igdnybe.
A frzioteritpiils kdsztil6keknek lej6rt a hitelesft6se, azokat bevitte Miskolcra.
A Hellovood-osok megdpitett6k uszaddk fihol az install6ci6t, mely tizraktsra is
alkalmas.
Felaj6nlotta rdsztikre a sz6ll6st az ltkezdst, melyet nem vettek ig6nybe,
de 7-g ezer forintdrt
l6tta oket vend6gtil.
Nagyon kdszdntdk. Bodrogkereszttrban is elkdszi.ilt Fiildp g6lya
emldkere az install6ci6.

KEPES FERDINAND. k6pviselo javasolja, hogy a ndd,at vagsakki a kis
t6b6l, takaritsdk azt ki, ha
m6r ott a stdg, lehessen l6tni ds megkdzeliteni.
,q.UANI LASZLO polgdrmester elmondja, hogy

-

-

Nagy Belatiz nap szabads6gon lesz, volt betegen is az elmrilt h6ten. Varga
Istv6n fog addig
menni az autoval. Termdszetesen az 6 utasit6s6ra fog foglalkozni a kozfoglalkoztatoitakkal.
Sort keritenek a t6 kitakarit6s6ra, m6r beszdltek r6la, ki fogja megcsin6lni.
Volt EFoP-os egyeztet6sen. Ugy nezki, hogy 6sszeiil akonzoiciumi p6ly6zat.
Nagyobbat
lehetne alakitani, ha az itteni telepiildsek
konrotciumba lenn6nek. n, patyazatt#teben
"gy kdlteni a kovetkezd
1'5 milli6 forintot fognak majd tudni falunapra
dvben. Nem olyan sok ez
az cisszeg. A kdzmeghallgatdson aljegyzl asszony fog sz6lni err6l a palyazatidl
n6h6ny
gondolatot.
Tobbszori sz6beli bejelent6s ut6n jott egy ir6sos megkeresds kcizel husz
aliir(tssal, miszerint
tegyen int6zked6st a naszto agyn haszn|,latilai kapcsolatban. Egyeztetett
k6t nagy
szol6tulajdonossal, v6gtil is kikapcsolt6k a gdztryyukit, melyeket a vadak
elriaszt6s6ra
haszn6lnak, mivel nagy k6rokat okoznak a sz6loben.
Biztosan hallottak a kutyat6mad6sr6l, Hegedr.is Istv6nnet megt6madta
a temetondl kdt kutya.
Tobbszori felsz6lit6s, rendori intdzkeddsre sem tortdnt semmi a tulajdonosokat
illet6en.
Vettek m6r l6ncot is, nyakorvet a tulajdonosnak, hogy kosse meg a kuty6j6t.
A rend6r<jkkel
sem rigy beszelt az ebtulajdonos, ahogyan kellett volna. Megprob6lt
smtert rendezni m6g
azon a napon is, amikor megtdrtdnt a baleset, de csak masnap tudtak
volna t1rgyalni ez
rigyben. Vdgiil a s6rospataki Tciro G6bor vitte el az ebeket a kutyame"h.ltr".
5l;--;;
16 gebbi alkal o mmal t6mo gatt6k tizezer forinttal.

KEPES FERDINAND kdpviselo kdrdezi, hogy van Hegedris n6ni.

AuAtvt LASZLD polgiirmester elmondja, hogy Hegedris n6ni j6l van, nagyobb volt
a sokkhat6s,
mint a harap6s. A rendors6gen kivril ai aljegyzo asszony is felvette a jegyzbkcinyvet
szab6lysdrtdsre. Az onkorm6nyzat mindent megtett, ennek ellen6re
megtrirt6nt a baj. Amint elvitt6k
a kutyakat, m6r m6snap l6tott rijabb kuty6t ut it"tn. Sajnos az
emberek nem csippeltetik

6s oltatjak
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kirakj6k azutcdra. Azebtartds felelossdggelj6r, o is befogadott egy kis k6bor
kuty6t, beoltatta, csippeltette, de meg is meg kell kotni, mert szokik.
be a kuty6kat, hanem

KEPES FERDINAND kdpviselo k6rdezi, mennyibe kertilt

ADAU LASZLO

a k6t

kutya elvitele.

polgdrmester elmondja, hogy ingyen vittdk

el a

mag6nember megt6mogatta oket.

-

J6 hir, hogy a REKI-n 3.513 ezer

kuty6kat, illetve

o, mint

forint pdlydzott osszeggel szemben 2 milli6 forintot nyert

az onkorm6nyzat. Ejfdlkor tettdk fel az Ebr-be. E most nagy segits6g lesz az

dnkorm6nyzatnak, mivel 5.5 milli6 forint kifizetetlen szitmliltgcirgetnek ntugut .lOtt.
142 m3-re nyrijtj6k be. Jdttek aj6nlatok fabriketre, de
maradtak afitnal.
A komppdlydzat tul van az els6 kcir6n.
Jdtt volna a katasztr6fav6delem ellenorizni az 6voditban a tizvedelmet augusztusban, de
irtak egy feljegyz6st 6s 6ttett6k a fehijit6s ut6nra. Beszereztek az ellenorzeshez mindent
bevonva a munka- 6s trizv6delmis kolleg6t.
Az 6vodai jfttszoter LEADER ptiydzata 6:tment az elso koron, a m6sodik korben m6s
egyszer vizsg6lj6k majd 6s ha kell hi6nyp6toltatnak.
A konyhai eszkozpitlydzaton 2,5 milli6 forintot nyertek nagy 6rt6kri eszkozokre, kis 6rt6ktit
nem tartalm az a piiy inat.

- A szoci6lis celu t:dizifa pflyinatot
-

KEPES FERDINAND k6pviselo Bodogkeresztrirban ismer olyat, aki jatsz6t6ri j6t6kokkal
foglalkozik.

AUAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a pfiytnat benyfjt6sakor kellett k6rni egy
irajdnlatot, amit a BANKO Kft. adott.
mint a j6tekok.

6t

is fogtattotnikmin6sitdsekkll, ami ugyanannyiba kertii,

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, hogy a kutyat6m6t m6r kives6zt6k. An6l volt sz6, hogy

kimegy egy korlevdl a tulajdonosoknak arr6l, hogy hogyan tartsrik a kuty6kat. Ez nem tortdnt meg.

Neki is vannak gondjai a szomszddjSval, aki elengedi a kuty6it, melyek 6tjrimak a kerteken 6s az
utc6ra is ki tudnak jonni. Be kellene tartani neki ds az osszes kutya tulajdonosnak az ebtart6si
torvenyt. 6t n"- erdekli, hatizkuty6t tartanak is, csak ne engedj6k ki.
AUAVT LASZLO polgdrmester kdzli, hogy orvosoljdk ds kikiildik a kcirlevelet a lakoss6gnak.
Folytatva at|jekoztat6j6t, elmondja, hogy a kcizfoglalkoztatottak szitma22 fo,akik k6ziiivannak az
6voddban, nyugdijas hdzban, konyh6n, hivatalban, igy 12-13 fo marad a startmunk6ra. Ennek
ellendre az onkormdnyzati kdzteriiletek, kdzintezmdnyek rendben vannak t6ve. Felmertilt, hogy a
rendelettik szerint az ingatlantulajdonos a kerft6s ds a vizes6rok kozcitti teriileten le kell nyimia a
flivet es azI aterlJletet rendben kell tartani.

BALOGH SANDOR alpolg6rmester szerint ezt
6rvdnyesittetni.

a

rendeletet

feltil kell vizsgillni, vagy

MAJOROS PETER k6pviselo szerint nem szabitlyozhatnak tril, amikor pl. ugyanazon tertileten,
amire a rendben-tart6si ktitelezettseg szol, ha az ingatlantulajdonos haszniiji, akkor koztertilethaszn6lati dijat kell fizessen.

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy vannak durv6bb dolgok is, de nekik nem kell eldurvulni.
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AnlU LASZLO polgdrmester

megjegyzi,

ha valaki lenyirja maga el6tt a fiivet 6s

a

kozfoglalkoztatottak ut6na p6r nap mrilva v6gf 6k le az egesz utcdban, m6inem lesz egyenletes.
Ha
nem mennek 6t rajta, akkor az abaj, ha lev6gj6k, akkor az.

K6ri, akinek mdg vanhozzftsz6lni valoja

a napirendh ez,

aztegye meg.

Tdbbhozzitsz6l6s nem l6v6n a polgiirmester 6ttdr a m6sodik napirendi pontra.

2. napirend

AUAVT LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a kcjvetkezo kdt, illetve h6rom t6jekoztat6t ir6sban
megkapt6k a k6pvisel6k. Ha b6rmi k6rd6s felmeriil, ana i3 fog v6laszolni. Elmondja, hogy
nem
igazin vannak elengedve emberanyagban. Kevesen vannak. 6 *"gpt6b6l Nagy getarOt tevenii
dolgokat, hogy amiket nem.muszitj, ne,neki kelljen megoldani. ennak idej6n, amikor o tdlt6tte be
ezt az 6ll6st, intdzte aTIGAZ-os, EMASZ-os, BorsoduL"r, ftildhivatali, okmanvirodai 6s minden
iigyes-bajos dolgokat.

MAJOROS PETER kdpvisel6: nagyon szdpek att$ekoztat6k, de 6 6s szerinte a lakoss6g sem rigy
gondolja, hogy ilyen sz6pen ds j6l dolgoznak, ennyire szorgalmasak. Nem 6rti, hogy ezeket2
embereket mi6rt nem lehet meghivni a testtileti tildsre, mint ahogy az ovodavezetdt, nyugdijashaz
vezetot.

AUAtvt LASZLO polg6rmester megjegy zi,hogy ezek azemberek nem int6zm6nyek vezetoi.
MAJOROS PETER k6pviselo szerint nem csak vezet6ibeoszt6sban van besziimol6i kotelezettsdg.
Ha itt lettek volna, feltettek volna nekik k6rd6seket, de igy nem biztos, hogy fel fognak tenni. i
kiment anyagok sz6pen ki vannak kozmetiktwa, a benne l6vo dolgok nem blios, hogy teljesen igy
vannak. Emldkeznek arra, hogy a bej6r6s alkalm6val milyen 6llapotban volt a komp-korny6ke.li.
tdjekoztat6ban szerepel, hogy rendbe teszi a komp krimy6k6t, a kompos, de o nem tapasztalia soha,
hogy az nagyon rendben lenne. A szdmlir:fssal kapcsolatban is vannak gondok nyilv6nval6an. A
kdt oldalas ir6s viszont azt tartalmazza, hogy milyen j6l dolgozik 6s mennyi mindeni megtesz.

AuAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy o a munk6ltat6ja, a vezetoje a kompkezel6nek. A
szitmlilzhsos dolog tisztinva lett. A szttmla meg volt irva, csak nem v6rta meg a kdpviselo fir.
Az
orvos intdzmenyvezeto, a nyugdijashiuvezeto intdzmenyvezeto, de Ill6s Guszt6v.r Nugy Bdla nem
intezm6nyvezetok, igy tegy6k fel neki a kdrdeseket, legfeljebb irdsban v6laszolja meg.

MAJOROS PETER kdpviselo nem tud mit csin6lni.
Velemdnye szerint a dolgozokat meg is lehetne szondfuztatni.

AuAnn LASZLO polgiirmester a szond6ztat6ssal kapcsolatban elmondja, hogy az elmrilt h6ten

is

volt egy esete, hazaktildte a kdzfoglalkoztatottat, de nem tud mit tenni, mert tis-zt6ban vannak azzal,
hogy nincs emberanyag, amib6l p6tolni lehetne 6ket.

MAJOROS PETER k6pviselo tudom6sa szerint a kompos szdmlit nem csak neki, hanem sok
mindenki m6snak sem adott.

6

AlAtvt LASZL}

polgdrmester k6rdezi, kinek nem adott m6g sz6ml6t a kompos.

sem v6rta aztmeg, hanem elment.

A k6pvisel6 rir

MAJOROS PETBR k6pviselo megiegyzi, hogy utal6st sem tett a kompos a sz6mlaad6sra,
mert
akkor megv6rta volna. Volt olyan eset, amikor fdthozott iit 6s majdn.b.boritotta aBodiogba,
szhmlflzds pedig nem volt. Csak magyardzzfikamechanizmust, de ha igy
van rendj6n, akkor leg"yen
igy rendjdn.

xBpBs FERDINAND kepviselo elmondj a, jeleztdk szitmfra a horgaszok, hogy
szemetet zsirkba, az elsztilit6sdt kellene megoldani.

ijsszeszedt6k a

AnAu LASZLD polg6rmester

kdrdezi, hogy melyik r6szen van lerakv a a zsftk. Volt ott egy
vashord6, amibe gytijtdtt6k es idonkent eldgettdk a szemetet. Ha kirakn6nak
oda egy z6ld kuk6t, azt
biztosan ellopn6k, ha csak nem l6ncolj6k valahogyan oda.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 megjegyzi, felszedt6k a kcizfoglalkoztatottak h6rom hete
a
szemetet, de m6r megint ott van egy nagy zsrikkal a Pet6fi ft vdg6n i keresztn6l.
A Lapis bejar6n6is van kidobva szemdt.

rnpBs FERDINAND

k6pviselo a kompn6l ldv6 forr6sra kerd,ezrtt.

AOAU LASZLO polg6rmester ori.il a

k6rd6snek, mondani is akarta, hogy Macz6 S6ndor
felaj6nlotta a forr6s rendbet6teldt es kdri a testtiletet, hogy j6ruljanak hozzit.

BALOGH sANnoR alpolg6rmester: annak idej6n a forr6s 6s kcirnydke rendbe volt t6ve,
amikor ott vontatt6k partra a nagy tartiiyt, szetzuztitk azt.

csak

A K6pvisel6-testii let hozzijirukis rit adj a a forr{s ren d b et6te l6hez.

KovACS LASZLD k6pviselo megjegyzi, hogy az Arany J. ftr6l jobbra, a

keresztndl is k6t zs6k szemetet szedtek fel.

AnAlf IASZLO

regi orsz6griton l6vo

polg6rmester elmondja, hogy azin.G6bcily 6rkot is kitakarftott6k.

A templomn6l a padot m6r megint megrong6lt6k. Besz6lt a rend5rsdgre, ds fokozott ellenorzdst
k6rt. Van egy a Nyugdijashinnitl, amit nem haszn6lnak, azt szedik sz6t 6s haszniilj6k fel
a
megrong6lt padokn6l.

3. napirend

ALEXA ILONA aliegyzo elmondja, hogy sztiksdg van, mind a Kciz<js Onkorm6nyzati Hivatal,
mind az Onkorm6nyzat kciltsdgvetds6nek m6dositds6ra. Az anyag ir6sban kiment, mely a
jegyz6konyv mell6klet6t kdpezi. A Kdzds OnkormdnyzatiHivatal-kolts6gvet6s6nek
m6dosit6s6t a
konyha v6rhat6 kiad6sai indokolj6k. Mind a bevdteli, mind a kiad6si oldalt ndgy
milli6 forinttal
javasolja megemelni az eddigi teljesitds alapjttn. Magasabb a
teljesitds, mint a tervezett kcilts6g.
Ezze\.a megemelt eloirilnyzattal m6r december vdgdig az

eloirdnytitonbeltil fognak maradni.
Onkorm6nyzat kiiltsdgvetds6nek m6dosit6sa eset6ben r6szletesen leirta, hogy azt
mik
indokoljdk' Els6sorban a ktjtelez6 sz6mok, az egeszsegiigyi ellit6sban bek<jvetkez6 v6ltoz6sok
valamint a 4 milli6 forintot is 6t kell raita vezetni.

Az
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Tudval6vo, hogy a doktor fr nyugdijba megy. Szeptember k<izep6tol ki kell adni sz6m
tra a
szabads6g6t, gondoskodni kell a helyettesit6sr6l. A helyettesitdsi dijra a doktorn6
brutt6 otsz1zezer
forintot mondott. Ez elott is hiiromszfn ezer forint6rt helyettesiteit. Ezert minden nap kell, hogy
helyben is rendeljen.

Vdlemdnye szerint nagyon sok 6rtelme nincs m6sfel6 menni. Amennyiben a doktomot
fogja
megbizni a testtilet azt az ANTSZ-ndl es az OEP-ndl is be kell jelenteni. Az ANTSZ-nek
nincs
kifog6sa a helyettesit6ssel kapcsolatban, de figyelemmel kell lenni a heti 60 drtna,a
rendel6si ideje
azt nem haladhatja meg. Bodrogkeresztrir mellett Pri.igyon is helyettesit. K6rd6s az, mi
lesz 201"g.
m6rcius kozepdtol a bodrogkisfaludi h6ziorvosi szolgfiattal. Lehet6s6g kinalkozik az 6llis
meghirdetdsdre, melyet szerinte meg kell tenni, de hosszri t6von a helyettesitds nem
igazinmehet.
Egy dv utdn elkezd a finanszirozfs lecscjkkenni ds rigy mdr nem fogl6k tudni fenntartani.
Amennyiben nem lesz jelentkezohdziorvos. akkor akorzetegyesit6s lehet a ilegold6s.
Igy teh6t az otszinezer forintos helyettesitdsi dij is indokolja a kolts6gvet6s megemelds6t.
Ezen tril
az elso lakdshoz jut6k t6mogat6s6ra is kell 280 ezer forint, mely nem szerepelia k6lts6gvet6sben,
valamint a dologi-kiad6sokat is meg kell emelni az id6arinyos ieljesitds alapj6n 2 milli6
forinttal.
Igy dsszesen mind a beveteli, mind a kiad6si eloirinyzatokat egyarant 8.280 LLer forinttal javasolja

megemelni.

A

Kcizds Onkormdnyzati Hivatal kciltsdgvetdsdnek m6dosit6s6r6l hattrozatot,
onkorm6nyzatitol rendeletet kell alkotni. A helyettesitdst illet6en is drjnt6s kell hozniuk.
Kdr r ezzel kap c s o I atb an a kdp v i s elok ho zzttszolistfi.

mig

az

MAJOROS PETER kdpviselo a Kcjzos Onkorm6nyzatiHivatal kciltsdgvet6s6nek megemel6s6vel
kapcsolatban nagyon nagy mdrtdkunek tartja a ndgy millio forintJt. Ilyen m6rt6kben
nem
ndvekedtek a nyersanyag 6s az energia 6rak, vagy rosszul lett elk6szitve a ierv? Ez a ket
dolog
indokolhatj a az ilyen magas novekedest. Tudj6k, hogy nem nagy adagban dolgozik a konyha.
Ez az
emel6s a tervezethez kdpest 6ri6si osszeg, nem 6rti. Valaki hib6zott. A baiishoz k6pest lehetett
sz6molni a rezsi 6s a nyersanyag emeldssel.

ADAU LASZLO

polg6rmester elmondja, hogy sok cisszetevoje van a dolognak. Ha trilzottan
megemelnek a t6ritdsi dijakat, nem fizetnek azt meg.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, egyrdszt nem 6v elejdtol, hanem febru6r l-tol volt norma 6s
tdrit6si dijemelds. M6sr6szt a tavalyi 6v janu6r 1-t6l keriilt ii a konyha koltsdgvet6se a Kozrjs
Onkorm6nyzati Hivatalhoz. MiutSn a szdmlitk az onkorm inyzat niv6re sz6ltak, nem tudt6k

szdtszedni pontosan. Ez az elso 6v, amikor rendesen sz6t vannak bontva a rezsikiadrlsok. A
mostani
teljesitds alapj6n l6tszik az pontosan. Biztos, hogy a kciltsdgvetds tervezdse sor6n is hiba tcjrt6nt.

MAJOROS PETER kdpviselo: miutdn dtkeriilt a konyha a Kcizos Onkormanyzati Hivatalhoz,
azelott az dnkormhnyzatnil is volt egy b6zis koltsdge azalapanyagnak es a rezsinek. Azzal,hogy
6tkertilt ezekben a dolgokban nem sok minden viitozott. M6g egyszer megerositi, hogy .rugyJl
soknak talitlja ezt az dsszeget.

ALEXA ILONA allegyzo elmondja, hogy a kdltsdgvet6s m6dosit6s6t, a teljesitdsek alapjin a
pdnziigyes koll6g6k jelzik. V6lemdnye szerint a kovetkez6 iil6sre k6szitsenek egy
reszletes
kimutat6st ezzel kapcsolatban es azutdn tdrjenek vissza a ndgy milli6 forintra. Az ezenkivtili
4.2g0
ezer forinttal viszont javasolja m6dositani az onkorm6nyzat k6lts6gvet6s6t.

MAJOROS PETER kdpvisel6 l6tni szeretnd, hogy
nyersanyag 6s mennyi volt az emelds.

egdsz 6vre

mennyi volt a betervezett rezsi,

a

ZELENAK sANnon a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet elnoke szerint egyszenien arr6l kell
tiil ekoztatttst kapniuk, ho gy m i indoko lj a az ily en mdrtdkri emel 6 st.
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AOAVT LASZLO polg6rmester elmondj a, a rezsi kciltsdggel az a problema, hogy a konyh6nak ds a
Nyugd{jashinnak egy 96z, villany, es viz6ritjavan, ameleg viz is egy kaztrv6l megy. Ez egy rossz
konstrukci6.

MAJOROS PETER kdpvisel6 megjegyzi, hogy a kozcis <inkorm6nyzatihivatalkdlts6gvet6se 6rint
m6s cinkorm 6ny zarot is.

AoAvt LASZLD

polgSrmester elmondj a, ahhoz, hogy a Nyugdijash in es a konyha rezsijet a
szolgiitatokn6l sz6tbonts6k, kill<jn 6r6kat szereljenek fel, enged6lyeztetni kellene 6s nagyon r-okUu
keriilne. M6g a viz lenne az egyszeribb al6r6k felszerelds6ver.

MAJOROS PETER k6pviselo aztl6tja, addig nem volt baj, amig az cinkorm dnyzate volt mindk6t
rntezmeny egyben, hiszen hinon beliil tcjrt6nt, de igy most m6r nehdzs6get okoz, hogy a konyha
dtkeriilt a kdzd s 6nliorm6ny zati hiv atalhoz.

BALOGH SANUOn alpolg6rmester szerint szeptemberben tdrjenek

16 vissza.

ALEXA ILONA aljegyzo: szeptemberben egydbk6nt is kdltsdgvet6si t6j6koztat6 lesz az egyik
napirend.

A testtlet vdlem6ny6t,

javaslatSt figyelembe vdve, a kikiilddtt anyagban szereplo hat1rozati
javaslattal ellentdtben az alitbbihatirozatijavaslat elfogad6s6t javasolja.

oskisfalud
/2

0

kormdn

isel6-testiile

I 8. (VIIL 2 7..) hatdrozati i avaslata

a Kdzos Onkormdnyzati

Hivatal

koltsdgvetds m6dosltdsdnak elutas[tdsdr6l

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testt)lete

a

Bodrogkisfatudi

Kozc)s

Onkormdnyzati Hivatal katrcdgvetdsdnek m6dositdsira tett hatdrozati javaslatot iem
fogadja el.

Kdri a KdpviselS-testiilet, hogy az elfirdry,2q: m1dositdst a rdszletes intlokldssal teriessztik be
s or on kdv etke z ri kdpv is eI 5 -t e s tt il e ti ill d sr e.

a

HatdridS: 2018. szeptember 24.
Felelris: aljeg,,zri

AUAtvt LASZLO polg6rmest er szavaztrsra teszi fel a fenti hatdrozati javaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodis n6lkiil egyhangrilag elfogad ja a hatiroiati

javaslatot 6s az al6bb i hatflrozatot hozzaz

Bodro gkisfalud kiizs6g onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
37 /20 18. (YIII. 27 .\ hatflr ozata
a

Kiiziis Onkormfnyzati Hivatal ktilts6gvet6s m6dosftisfnak elutasftfsfr6l

9

Bodrogkisfalud kcizsdg Onkormrlnyzatinak K6pvisel6-testiilete
-

a

Bodrogkisfaludi Kciz6s
Onkormanyzati Hivatal k<iltsdgvetdsdnek m6dosit6sara tetthatirozati javaslatot nem
fogadja el.
K6ri a K6pvisel6-testiiiet, hogy az el6irinyzat m6dosit6st a r6szletes indokl6ssal terjessz6k be
soron kdvetkez6 kdpvisel6-testiileti iil6sre.

Hatririd6:

201

a

8. szeptember 24.

Felel6s: aljegyzl

Aoly

LASZLO polgiirmester az cinkorminyzat2olS. 6vi kdlts6gvet6s6nek m6dosit6siir6l sz6l6
rendelet-tervezetet teszi fel szavazilsra, mely az eredeti tervezethez k6pest
minusz n6gy milli6
forinttal viltozik.

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodits n6lkiil egyhanglilag elfogadja a
rendJettervezetet 6s az aL{bbi rendeletet alkotja:

BODROGKISFALUD KOZSEC ONTONUANYZATANNX
l3l2018. fVIII. 28.) rendelete
az

iinkorminyzat 2018. 6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6

612013.

([I.7.) rendelet m6dositr{s6rr6l

Az dnkorminyzat k6pvisel6-testtilete az illlanthdnartrisr6l sz6l6 20Il.6vi CXCV. t6rv6ny 34. g (1)
6s (5) bekezd6s6ben meghatinozottjogkdr6ben elj6wa az Alaptdrvdny 32. cikk (l)
bekezdes u.l'e,
f) pontj6ban 6s (2) bekezd6s6ben meghatrlrozott feladatkdr6ben eljarvaaz rinkorminyzat20l8. 6vi
kdlts6gvet6s6nil sz6l6 612013. (III.7.) tinkormrinyzati rendelet m6dosit6s6r6l a kcivetkez6ket
rendeli
el.

r.$
(l) A 2018. dvkozben
valamint

p6teloirfunyzatkent biztositott rlllami tamogatasok, 6tvett p6nzeszk6z0k,
ndver6se miatt a ktilts6gvet6si rendelet 2. $ (l)

a saj6t bev6telek elbirinyzatinak

bekezd6s6ben meg6l lapitott

Kiilts6gvet6si bev6tel6t
K0lts6gvet6si kiad6s6t

4.280.000 Ft-tal
4.280.000 Ft-tal

m6dositja 6s az 6nkormtnyzat20lS. 6vi

m6dosftottktilts6gvet6sibev6tet6t 247.444.147 Ftban

m6dositottkiilts6gvet6sikiad6sdt 265.255.43L Ftban
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a kiilts6gvet6si eryenleg iisszeg6t

-

lT.gl128l4
Ft-ban

6llapitja meg.

(2) A kiadrisi fodsszegen beltil a m6dositott kiemelt eloir6nyzatokat

186.793.267

;o,r;u,r;;

Ft
Ft

Miik0d6si kiitts6gvet6s m6dositott kiaddsai
Szemdlyi jutrat6sok

:: f,:il]Ill:*"t

jrirur6kok 6s szocii'is hozzalarutitsi ad6

Ft ,U6ron* p6nzbeli juttatisai
Ft Egydb mtikdd6si c6hi kiadrlsok
IL ebb6l: Elvon6sok 6s befizet6sek
F+

.......Ft
Ft
Ft
beliilre

Ft
Ft
Ft
..Ft
Ft

Garancia- 6s kezessdgv6llalasb6l kifizetds AH-n beli.ilre
Visszat6ritend6 tdmogatasok, krilcsdn nyrijtrisa AH-n beltilre

visszat6ritend6 tdmogat6sok, k6lcs6n trirlesztdse AH-n
Egy6b miik<td6si cdhi trimogattlsok Ag-n beliilre
Garancia- 6s kezess6gv6llalasb6l kifizetds AH-n kfviilre
visszat6ritend<i trimogatiisok, k6lcs6n nyujtisa AH-n kivtilre
Arkieg6szitdsek, tilmogat6sok
Kamattrimogatasok

Egy6b mrikciddsi c6hi trlmogatrlsok AH_n kiWlre
......Ft
76.201.949 Ft Felhalmozrisi kiilts6gvet6s m6dositott kiaddsai
.... ...... Ft Beruhaz6sok
"""'Ft - ebb<il: EU-s fonrisb6l megval6sul6 beruht26s
..... Ft Fehijitasok
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.......F1 - ebb6l: EU-s fonasb6l felfjft6s
2.156.149 Ft Egydb felhalmozrlsi kiad6sok
"""'Ft - ebb6l: Garancia- 6s kezess6gv6llal6sb6l kifizetes Att-n beli1lre
.......Ft
Visszat6ritend6 trimogat6sok, krilcscin nyfjtrlsa AH-n beliilre
......Ft
Visszat6ritend6 t6mogatiisok, kdlcsdn tcirleszt6se AH-n
beltilre

".....Ft
""...Ft
'......F1

Egydb mtikdddsi c6hi t6mogat6sok Ag-n beliilre
Garancia- 6s kezess6gv6llal6sb6l kifizet6s AtI-n kiv6lre
Visszat6ritend6 trimogatdsok, krilcsdn nyrijtrisa AH-n

kivi.ilre

.......F1
"""Ft

i;

Lak6st6mogat6s

Egy6b felhalmoziisi c6hi trimogatrisok Au-n kiviilre

Tartal6k
Finanszirozf si kiaddsok

Ft
j ogcimenkdnti megos zlfusban6llapitja meg.

2.$

Bodrogkisfalud Kcizs6g Onkormanyzata a dologi kiadrlsok eloirinyzat1t 4.000.000 Ft-tal,
megemeli, 6s <inkormdnyzati t<lbblett6mogatiist biztosft. Az egydb felhalmozrisi
kiad6sok
el6irinyzatrit

2

80.000 Ft-tal n6veli.

3.$
A kdlts6gvetdsi rendelet r6szletes m6dositisait

a

k6pvisel6-testiilet

szerint 6llapitja meg.

az l-3. mell6kletekben

foglaltak

4.$

Ez a rendelet2018. szeptember 1. napjrin l6p hat6lyba.

A rendelet mellikletei jelen jegtzdkhnyv melldkretdt hipezik.

t2

AnAu LASZLO

polg6rmester elmondj a, ha a testiilet rigy dcint, kiirjak a htlziorvosi rlllasra
a
p6ly6zatot.6 javasolja, h6tha valaki tigy d<tnt, hogy itt akar letelepedni.

s

zav azdsr a te

s

zi

fe

I az ezzel kapc
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lato s al 6bb

i hatir ozatij avas latot :

I 8. (VIII. 2 7..) hatdrozati qvaslata
-i

a megilresedd hdziorvosi dlldsra pdlydzat benyiljtdsdrill

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testi)lete
megilresedd hdziorvosi dllds bet\ltdsdre pdlydzatot ir ki.

o

2019. mdrcius

l.

napjdval

Utasitja a tisztsdgviselSket, hogt a pdtydzati
felhivdst terjesszdk be a kdvetkez7 kepvisel7-testijleti
illisre.

Hatdrid1: 2018. szeptember 24.
Fel el5 s : tiszt s d gvis e lci k

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavaztttal, ellenszavazat, valamint tartilzkodits n6lkiil eryhangriiag elfogadj a a hat1roiati

javaslatot 6s az al6bb i hathrozatot hozzaz

Bodrogkisfalud k0zs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testtlet6nek
38 120 18. Nlll. 27 .l hatfir ozata
a m egii resed6 hdzio rvo si dllf s ra p 6ly 6zat

b

enyrfj t6s 616l

Bodrogkisfalud kcizs6g Onkormanyzathnak K6pvisel6-testiilete
megtiresed6 haziorvosi rill6s betdlt6s6re piiy inatot ir ki.

a 21lg. miircius 1. napjrival

Utasitja a tiszts6gvisel6ket, hogy a pilyiu;ati felhiv6st terjesszdk be a krivetkez6 k6pvisel6-testiileti

til6sre.

Hatirid6:

20 I

8. szeptember 24.

Felel6s : tiszts6gvisel6k

ALEXA ILONA aljegyz6 kcizli, hogy

a helyettesit6sr6l is kell ddntenitik, hogy megbizzii< azzal dr.
Bokor Ildik6 bodrogkereszturi hiiziorvost.

ZELENAK SANDOR a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet Elnrike megjegyzi, doktorn<i mindenhol

k6sik igy is, Bodrogkeresztrirban 6s a helyettesitdsi helyeken is.

13

ALEXA ILONA a\egyzo elmondja, hogy havonta egy milli6 forint kciriili az eg6szs6grigy

frnanszitoz6sa. P6rh6napig doktornot 6s m6g doktot uruf is fizetni kell. Abba nem
mennek bele,
hogy brutt6 f6l milli6 forint6rt keresztrirba kelljen bemennie a betegeknek rendel6sre, legal6bb
ndgyszer egy hdten ki kell jrinnie Bodrogkisfaludra, egyszer pedig Szegilongra.

BALOGH SANIOR alpolg6rmester: sok kisfaludi beteget ismer a doktorno, hiszen eddig is 6
helyettesitett, ami pozitivum, mellette sz6l.

+DAM LASZLO polgarmester szerint kellene k6rni a korzethez tartozoteleptildsekt6l, Szegitol

6s

Szegilongt6l ishozzi$fruldst a helyettesit6si dijhoz, de azt aviiasztkapta a tejefonos megkels6sre,
ho gy az egdszsdgiigy alapell6tris.

BALOGH SANDOR alpolgiirmester vdlem6nye
eltartani.

az, hogy ndgy telepril6snek egy orvost el6g lenne

ALEXA ILONA aljegyzo szerint is ez a ndgy telepiil6s kellen
praxist tudjon vinni a v6llalkoz6 h6ziorvos.

e

ahhoz, hogy egy tisztessdges

ZELENAK SANDOR a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet Elnrjke megjegyzi, hogy a krirzet mellett ne
legyenmdg h6rom iigyelet. Ugyelet ut6n sokszor azt sem tudja aonornO, hJvan,8 helyett 9-kor
kezdi a rendel6st. Ha nett6 egy milli6 forintot keresne, tal6n nem menne iigyelni.
Tobb hozzdsz6l6s nem lev6n AOAVT LASZLO polg6rmester ismerteti ahitziorvosi helyettesit6ssel
kapcso lato s hatin ozatij avaslatot mely az al 6bbi :

udk
/2

iselS-test

I B. (VIIL 27. I hatdrozati

_i avaslata
a hdziorvosi elldtds helyettes{tdssel tartdnI biztositdsdr1l,
a hdziorvos felmentdsi idejdrdl

0

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testt)lete dr. Ittyds Ldszt, hdziorvos - 201g.
mdrcius 12. napjdval tarnln6 nyugd{jba ttonuldsa miatt szabadsdgdnak, illene a
felmenttlsi
idejdnek munkavdgz,lssel nem tdltendd idejdre, a hdziorvosi elldtds
biztositdsa
miatt a
folyamatos
hdziorvos helyettes[tdsdvel a BOKOR-VOS KFT-I bfzza meg. A helyittisftdst tevdlegesen dr. Bokor

Ildikf

vdgzi.

A helyettesitd s dij a 5 00. 000. - Ft/h6nap, azaz

Ot szdzezer

forint/h6nap.

Felkdri a Kdpviseki-testillet a tisztstigviselSket a helyettes{tdssel kapcsolatos bejelentdsek, kdrelmek
b e nyij t ds dr a az ill e t d ke s hat6 s dgokhoz.
Hatdridri: azonnal

ds

folyamatos

Felelri s 6k : tis zts d gvi selSk

L4

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazdson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tart6zkodds n6lkiil egrhangrriiag elfogadj
a a hat1roiati
j avaslatot 6s az akibb i biatdirozatot hozzaz
Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormfn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
39 /2018. NILI. 27 .\ hat6r oztta
a

hiziorvosi ellitr[s helyettesit6sser tiirt6n 6 biztosit6ts6r6l,
a hizion, os felment6si idej6r6l

Bodrogkisfalud k<izs6g OnkormanyzatfunakK6pvisel6-testtilete dr. Illy6s Liszl6
hilziorvos - 2019.
miircius 12- napjdval t<irt6n6 nyugdijba vonul6sa miatt szabads6grinak, illetve a
felment6si
idej€nek munkav6gz6ssel nem tciltend6 idejdre, a hiniowosi ell6t6s roiyu-uio,
biztositrisa miatt a
h6ziorvos helyettesft6s6vel a BOKOR-VOS KFT-t bizza meg. A helyettesit6st
tev6legesen dr.
Bokor Ildik6 vegzl

-

A helyettesit6s dij a 5 00. 000. -Ft/h6nap, azaz }tszinezer forint/h6nap.
Felkdri a Kdpvisel6-testtilet a tiszts6gvisel6ket a helyettesitdssel kapcsolatos bejelent6sek,
k6relmek
benyrij t6s ar a az illeteke s hat6 s6go l<ho z.

Hatiridd : azonnal

6s folyamatos

Felel6sdk: tisztsdgvisel6k

ALEXA ILONA
!\syz|_ elmondj4 hogy az EFOP-os pillyinatban van egy elilis
azonosit6j6ban

az

a 2912018. (VI.25.) szrimri hatirozatban, melyei m6dositani kell gf'Op 3.5.2 16l
EFOP 1.5.3-16-ra, valamint a tev6kenys6g megnevezdse Kdz<iss6gi Hia nyilasz1r6inak
cser6je,

nyugdijasotthon akad6lymentesit6s6nek felfjitrisa elnevez6sre vrlltozik.
Kdri a k6pvisel6ket a m6dosit6sr6l sz6l6 al6bbihatfuozatiiavaslat elfogadrisara.

/2

0

I 8. (VIII. 2 7. I hatdrozati

j avaslata

a 29/2018. (l/L 25.) hatdrozat m6dos[tdsa

Bodrogkisfalud ldzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel,-testi)lete a 29/2018. (V1.25.)
hatdrozatdt az
aldbb iak szerint m6 dos itj a :

-

a pdlydzatiforrds azonostt6ja: EFOp 1.5.3-16
a tevikenysdg megnevezdse: Kdzdssdgi Hdz nyildszdrdinak cserdje, nyugdljasotthon
aknddlyme nt e s itd s d ne k felilj it ds a

A hatdrozat jelen hatdrozattal nem 1rintett rdszei hatdlyban maradnak.

Hatdrid1: azonnal
FelelSs: polgdrmester
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ADAU LASZLO polgrlrmester

szavazdsra teszi

fel

a

fenti hatirozatijavaslatot.

A K6pvisel6-testiilet jetenl6vd 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat, valamint tartilzkodhs n6lkiil eryhangfiag
elfogadj a a hat1rozati
j avaslatot 6s az al[bb i hatir ozatot
hoz,zaz
Bodrogkisfalud kiizsdg Onkorm{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
40 12018. NIll. 27 .\ hatilrozata
a 29 12018.

(VI. 25.) hatfirozat m6dosit6sa

Bodrogkisfalud ktizs6g- Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testiilete
al6bbiak szerint m6dosftj a:

-

apilyLzati forr6s azonosit6ja: EFOp 1.5.3_16

-

a tev6kenys6g megnevez6se: K<iz<iss

lgiHaz nyilir;zdr6inak

a

291201g.

(VI.25.) hatinozatffi

az

cser6je, nyugdijasotthon

akad6lymentesit6s6nek fehij it6sa

A hatirozatj elen

hatar ozattal nem drintett r6szei hatrllyban maradnak.

Hatririd6: azonnal
Felelds : polgiirmester

ALEXA ILONA aljeqvz6 elmondja, hogy a kincstriri ut6ellendrz6s

megdllap itotta, miszerint
mindent rendben tal6ltak. Nagyon segit6k6iiek voltak. A testiiletet t1j1konitrutett
anot, hogy az
ut6ellen6rzds leziirult, tudom6sul kell venni azt a testiiletnek hatarozatilag.
lsmerteti az errol sz6l6 al6bbihatilrozatijavaslatot, mely azal6bbi:

/
a Magtar Allamkincstdr ut6ellendrzdsdrdl

Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvise.l6-testiilete megismerte
az Onkormdnyzatndl
a Kr)zr)s Onkormdnyzati Hivatalndl a Magyar Allamkincstdr BAZ. Megtei lgazgat6sdga 6s
dltal
vdgzett ellendrzis jegtzdkt;nyvdt ds azt tudoidsul veszi.

Hatdridf: azonnal
Felel 6 s 6k : tiszts

d

gvis elSk

16

ADAU LASZLO polgilrmester

szavazfus'a teszi

fel a fenti hathrozati javaslatot.

A K6pviseld-testiilet jetenl6v6 5 tagia ktiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett
r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazzt, valamint tart6zkodits n6lkiil egyhangrriiag
elfogadj a a hat1rozati
javaslatot 6s az al6bb i hatilrozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
41 12018. Nttt. 27 .\ hat6r ozata
a

Magyar Ailamkincstrir ut6ellen6rz6s6r6l

Bodrogkisfalud kdzsdg OnkormanyzatanakKdpvisel6-testtlete megismerte
az Onkorm

inyzatn1l es
a Ktiztis onkormrlnyzati Hivatalnill a tvtagyar Atturntin"rtar BAZ. Megyei lgazgat6sitga
6ltal
vdgzett ellen6rz6s jegyz6k6nyvet es azttudomasul veszi.

Hatirid6: azowtal
Felel6siik: tiszts6gvisel6k

ALEXA ILONA alj,egyzo elmondja, a Kormilnyhivatal ellen6rizte az elmrilt f6l
6vben a
jegyz5kcinyvek feltcllt6sdnek gyakorlat6t. Javaslattal 6ltek,
tegyenek int6zked6seket ana
vonatkoz6an' hogy azok 15 napon beliil legyenek elkdszftve 6s feltdlG.
A testtiletnek a hatarozatot
kell hoznia arra vonatkozoarr,hogy tegyen valamilyen int6zked6st a hatiirid6
betartris6r6l.
I

smerteti az en 6l sz6l6

al 6bb

i

hatin ozatij avas latot.

nua. rr/ut.zt.l n
a

j e gtzSk\nyvek felterj esztd s dr6l

Bodrogkisfalud Kozsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testt)lete
j av as I at dv al e g1t et d r t.

a BAZ. Megtei

Kormdnyhivatal

Utasftja a polgdrmestert qrro, teg/en intdzkeddseket a jegyzdkonyvek hatdriddben
t6rtdn6
felterj esztdsdre, vizs gdlj a meg a mulasztds okit ds teg/en hatdrozott ldplseket a hatdridd
betartdsdra.

HatdridS: azonnal

ds

folyamatos

Feleltis : polgdrmester

AnAu LASzLo

polgrirmester szavazfusra teszi fel a fenti hatinozatiiavaslatot.

L7

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazxt, valamint tart6zkod6s n6lkiil eryhangriiag
elfogadj a a hatfiroiati
j avaslatot 6s az al6bb i hatirozatot hozzaz
Bodrogkisfalud kiizs6g OnkorminyzataK6pviseld-testiilet6nek
42 | 2018. Nltt. 27 .\ hat6r ozata
aj

egyz6kiinyvek felterj eszt6s6r6l

Bodrogkisfalud Kcizs6g Onkormrinyzatinak K6pviselti-testtilete a BAZ.
Megyei Kormrinyhivatal
javaslat6val egyet6rt.

a polg6rmestert an:a, tegyen int6zked6seket a jegyz<ikrinyvek hatririd6ben t6rt6n<i
felterjesadsdre, vizsg6lja meg a mulaszt6s ok6t 6s tegyen hataroiottl6pdseket
a hat6ridri betartrlsrira.
Utasftja

Hatf rid6: azonnal 6s folyamatos
Felel6s : polgiirmester

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy

a gyermekvddelmi t6mogat6sok megrillapitrlsdt is
ellen6rizte a korm6nyhivatal. Senkinek nem irtilk le, konkr6tan a hibrikat,
hanem 6ltallnoss6gban,
kdrlevdlben irt6k le az elvilnisokat.

AnAu lAszr,o

polgrirmester k6ri, hogy akinek van bejelentdse, javaslata aztegyemeg.

Bejelent6s, javaslat nem l6v6n zdrt iil6st rendel el.
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