
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
  
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 9–én 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:  Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Szentgróti József alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 
4 képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban 
szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, hogy határozzon a testület a 
napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

59/2016 (VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. június 9. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés elnökének megkereséséről. 
Előadó:Szentgróti József alpolgármester 
 

2.) Egyebek 
 

Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés elnökének megkereséséről 

Előadó: Szentgróti József alpolgármester  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Jakó Gergely a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke levélben kereste meg az 
önkormányzatunkat a kontinenst és Magyarországot is sújtó migránsválság ügyében. 
 
Ahogy a levelében is fogalmaz „Nemrég megyénkben is megtapasztalhattuk több mint 
százezer illegális bevándorló jelenlétét.” 
 
A magyar kormány javaslatára várhatóan ez év szeptemberében népszavazáson válaszolhat 
minden magyar állampolgár: "Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása 
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nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését? 
 
Elnök Úr kérte, hogy amennyiben településünk önkormányzata még nem foglalt állást a 
migránsválság kérdésében akkor testületi döntéssel alakítsa ki véleményét. 
 
Előkészítettem egy határozati javaslatot, melyet szóban ismertetnék. 
 

A javaslat a következő: 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja az országgyűlés 
határozatának megfelelően kiírt népszavazást. 
A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a migránsügyben a választópolgárok 
személyesen alkossanak véleményt arról, hogy akarják-e, a nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. 

 
Kérem, hogy a képviselő-testület támogassa a szóban megfogalmazott határozati javaslatot. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Jónak tartom a javaslatot. Az emberek nyilváníthassanak véleményt a kérdésben, majd 
eldöntik, hogy mit akarnak, nekünk viszont, mint testületnek nem kell ebben ilyen 
formában állást foglalni, de a lehetőséget biztosítanunk kell, hogy az emberek a 
véleményüknek hangot adhassanak.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2016 (VI. 9.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja az országgyűlés 
határozatának megfelelően kiírt, népszavazást. 
A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a migránsügyben a választópolgárok 
személyesen alkossanak véleményt arról, hogy akarják-e, a nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
2.) Egyebek 
 
2.1.) Tájékoztató a Bodrogi Hírmondó tartalmáról 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A választással kapcsolatban szeretnék veletek megbeszélni pár dolgot. Lezárult egy szakasza 
az eljárásnak. Túl vagyunk a jelöltállításon, megvolt a sorsolás is. 4 polgármester jelölt lesz. 
Az emberek azonban nem is tudják, hogy ki ez a négy jelölt. Tőlem is megkérdezik többen is, 
hogy most akkor jelöltettem-e magam vagy sem? Arra gondoltam, hogy az újságba bele 
kellene tenni. 
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Bodó Ferenc képviselő: 
A hirdetőtáblára is ki kellene tenni szerintem. Azt sokan megnézik.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A jegyző úr leírná röviden az eljárási szabályokat. Ami nagyon fontos lenne ezzel 
kapcsolatban az a mozgóurna kérésének a módja, hiszen sok idős beteg ember él a faluban. 
Van olyan jelölt, aki már készített szórólapot a kampány kapcsán, ezzel nincs is semmi gond, 
de én ilyet biztos, hogy nem fogok csinálni. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 
azonban az újságban mindenkinek lehetőséget kellene adni, hogy bemutatkozzon egy negyed 
lap terjedelemben. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Igen a terjedelmet korlátozzuk mindenképpen, én maximum egy fél lapot mondanék. 
 
Riba László képviselő: 
Biztosan lesz igény a mozgó urnára, már többen kérdezték tőlem, hogy milyen módon lehet 
igényelni. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Nati fogja majd össze az újság szerkesztését. Beletehetnénk azt is, hogy jól szerepeltünk a 
kihívás napján. Ki is sorsoltak minket és egy 30.000 Ft-os utalványt nyertünk, amit csak 
sportszerekre fordíthatunk. Nati vette át a díjat Budapesten. Javasoltok még valamit betenni? 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Közeledik a falunap, azt is meg kellene jelentetni benne.  
 
Riba László képviselő: 
Meg az augusztus 6-án rendezendő programot.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Beszéltem már róla Natival, hogy megint lehetne lehetőséget biztosítani a családoknak a nyári 
napközi igénybevételére. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ezzel kapcsolatos információ, hogy eltérően az előző évek gyakorlatától az idén már köteles 
minden önkormányzat étkezést biztosítani a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű 
gyerekeknek 
  
Szentgróti József alpolgármester: 
Készült már felmérés erről, hogy ez hány gyereket érintene?  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az illetékes kolléganő utána nézett már, most így hirtelen nem tudok pontos számot mondani, 
de foglalkoztunk már ezzel a témával.   
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A falunap miatt össze fogunk ülni még egyszer a közeljövőben, legkésőbb június végén. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Június 28-tól nem leszek itthon, jó lenne, ha előtte meg tudnánk oldani.  
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2.2.) Tájékoztató egyéb kérdésekről, képviselői felvetések: 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A Felső- Büh-i temetővel kapcsolatban beszéltünk már a teendőkről, de nem történt még 
semmi. Ezt a munkát terveztetés nélkül is meg tudjuk csinálni. Tulajdonképpen csak egy tető 
kéne 4 lábbal.  
 
Riba László képviselő: 
Megnéztük ezt már mi is az Edittel még. Új tető kellene nyitott épületet képzeltünk el, 
maximum egy függönyt lehetne oda tenni mikor temetés van. A fal is elég erősnek látszik. 
Mindenkinek érdeke szerintem, hogy az az épület elkészüljön nem olyan nagy dolog ez 
társadalmi munkában is megcsinálhatnánk. Én is szívesen segítek ebben.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Csak az a kérdés, hogy ennek az összefogását ki vállalja fel. Laci neked is rengeteg dolgod 
van. Nem biztos, hogy ezt neked fel kell vállalnod. Dan János ezt egy pillanat alatt 
összedobja, de ennek nyilván lenne pénzügyi vonzata is.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Mindenképpen térjünk erre vissza a közeljövőben. Szeretném ezt már lezárni, csak azért 
hoztam fel, hogy ha van ezzel kapcsolatban valakinek ötlete, akkor osszuk meg egymással. 
Arról is szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy az önkormányzatot a Veszelka - perből 
elbocsátották. Tudjátok, hogy döntöttünk, mint helyi földbizottság egy ügyben, ezt a 
képviselő-testületi határozatot a bíróságon megtámadták. Ebben a perben Bodrog Község 
Önkormányzata volt az elsőrendű alperes, míg a képviselő-testület a másodrendű alperes.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Valószínűleg rossz adhatta be a keresetet a bíróságon ezért van ez a keveredés. A testület a 
kamara döntését hagyta jóvá, úgy gondolom, hogy azt tette, ami az adott helyzetben tőle 
elvárható volt.     
 
Madarász Dezső képviselő: 
Továbbra sem értek egyet azzal, hogy ezekben kérdésekben a testület döntsön. Nem értünk 
ezekhez a dolgokhoz. Elfogadtuk a Kamara állásfoglalását, mert szakmailag ők tudják ezt 
megítélni.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Én egyáltalán nem értek ezzel egyet. Szívem szerint be sem hoznám ezeket az ügyeket a 
testület elé.    
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az nem tehetjük meg, mert a jogszabály egyértelműen a képviselő-testületnek adja ezt a 
hatáskört és a vele járó feladatot, amit köteles ellátni. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A temető mellett a szennygödör a másik kérdés, amiben lépnünk kellene már végre.  
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Riba László képviselő: 
160 ezer forintért találtam 10 m3-es tartályt az Alföldön, de drágállom. Ehhez még jön a 
szállítási költség is.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Igen ahhoz még legalább százezer körül van a fuvar. Gábornak fogom mondani, hogy nézzen 
körül kicsit ez ügyben 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Beszéltünk már a garázsról is. Jó lenne már, ha lenne egy hely, ahova be tudsz vele állni Laci. 
Meg tudnánk óvni a kocsit ezzel is. 
 
Riba László képviselő: 
170 ezer Ft-ért láttam már garázst. Csak akkor nem volt rá pénzünk.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Érdemes lenne megnézni, és ha jó megvenni. Fél utánfutó ára.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A pénzünk megvan rá.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ebben a mobil garázsban kellene gondolkoznunk. Kitudja mi lesz ezzel az épülettel. Ezt az 
összeszerelhető fajtát meg szét tudjuk szedni és máshol felállítani. Azt már akkor kiszámoltuk 
mikor először szóba került ez a probléma, hogy egy épített garázs még a saját téglánkból is 2-
2,5 millió Ft lenne. A Zolanit Kft. múltkor is árult ilyen máshonnan felbontott térkövet 
rendkívül kedvező áron, abból meg lehetne csinálni az alját, csak figyelni kell folyamatosan 
ezeket a lehetőségeket.  
 
Riba László képviselő: 
A kistraktort is bebuktuk, hiába mondtuk akkor a Ferivel, hogy kellene, 700 ezer Ft- ért már 
megvehettük volna. Többet sem lesz rá lehetőségünk.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Ez már a múlt nem érdemes vele foglalkozni, akkor nem lett megvéve, most már mindegy.  
   
További napirendi pont nincs. Szentgróti József alpolgármester megköszöni a megjelenést és 
az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Szentgróti József dr. Lukács Zoltán  
 alpolgármester jegyző 


