
J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 17-én 11.00 
órakor a Bodrogi Önkormányzat megtartott alakuló ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Pintér Róbertné HVB elnök 
 
 
Erdei Norbert polgármester  
Tisztelettel köszöntöm Bodrog Község Képviselő-testületének testületi ülésén megjelenteket, 
képviselőtársaimat, Pintér Róbertnét a helyi választási bizottság elnökét, a jegyzőt. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselő jelen van. Az 
ülést megnyitom. 
 
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 
annak sorrendjének elfogadását. 
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. 
Köszönöm. 
 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2016. (VII. 17.) Képviselő-testület határozata: 
A képviselő-testület az 2016. július 17-i nyilvános ülésen az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 

1. A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról 
Előadó: Pintér Róbertné HVB elnök 
 

2. Polgármester eskütétele 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

3. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Tájékoztatás a polgármester illetményéről 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

5. Polgármester költségtérítése 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
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6. Előterjesztés a polgármester 2016. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

7. Előterjesztés társulási tanácsban történő képviseletről 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő 
megállapodásról. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

9. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

10. Egyebek 
 
1.) A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról 

Előadó: Pintér Róbertné a helyi választási bizottság elnöke 
 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Pintér Róbertnét, a Bodrogi Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 2016. 
július 10-én lebonyolításra került időközi polgármester választás eredményét.  
 
Pintér Róbertné HVB elnök 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság Sütő Ervinné polgármester lemondása folytán a 2016. 
július 10. napjára kitűzött időközi választás kitűzését követően megkezdte munkáját. A 
bizottság a Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. augusztus 21-én 
választott A szavazást megelőzően, a szavazás napján illetve az eredmények végleges 
megállapításáig 5 fő dolgozott a bizottságban. A Munkáspárt, mint jelölő szervezet illetve a 
jelöltek nem delegáltak tagot a választási bizottságba. 
 
A Bodrogi Helyi Választási bizottság 2016. június 06-ig négy polgármester-jelöltet vett 
nyilvántartásba: 
 

1. Fehérvári Zsolt István – Munkáspár 
2. Szentgróti József – független 
3. Kovács Balázs József – független 
4. Erdei Norbert – független 

 
A választási bizottság összesen 7 alkalommal ülésezett, és 9 határozatot hozott. 
 
A jelölő szervezet (Munkáspárt) és polgármester-jelöltek nyilvántartásba vételével, a jelöltek 
sorsolásával, a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatban fellebbezés nem 
érkezett. 
 
A bizottság határozatai ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be Somogy Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz illetve a bírósághoz.  
 
A választási bizottság tagjai pontosan és lelkiismeretesen, esküjükhöz híven látták el 
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feladatukat. Az üléseken a legtöbb alkalommal teljes létszámban jelen voltak, döntéseiket 
egyhangú szavazással hozták, döntésük motivációja mindig a törvényesség érvényesítése volt.  
 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a polgármester-választás eredményét a 9/2016. 
(VII.10.) sz. határozatával állapította meg. A polgármester választás eredményeit megállapító 
határozattal szemben a választási eljárásról szóló 2013. Évi XXXVI. törvényben 
meghatározott határidőig fellebbezést nem nyújtottak be, így a bizottság a választás 
eredményét véglegesnek nyilvánította. 
 
 

A polgármester választás eredménye a következő: 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 345 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 226 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 226 
Eltérés a szavazóként megjelentek számától 0 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 2 
Érvényes szavazólapok száma 224 
 

A polgármester-jelöltek az alábbi szavazatot kapták: 
Polgármester Szavazat % 

Szentgróti József 89 39,73% 
Kovács Balázs József 5 2,23% 
Fehérvári Zsolt István 0 0% 
Erdei Norbert 130 58,04% 
 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a fenti eredmények alapján megállapította, hogy 
Bodrog községben a polgármester választása eredményes volt, a választópolgárok Erdei 
Norbert független jelöltet választották polgármesternek. 
 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság és a magam nevében a polgármester úrnak és jó 
munkát, erőt, egészséget kívánok. Kívánom, hogy választási programjához híven a bodrogi 
polgárok érdekeit szolgálja és képviselje. 
 
Pintér Róbertné a Bodrogi Helyi Választási Bizottság elnöke a polgármesteri megbízólevelet 
átadja Erdei Norbert megválasztott polgármesternek. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Megköszönöm a választási bizottság elnökének tájékoztatóját. 
 
 
2.) Polgármester eskütétele 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző  
Felkérem tisztelt jelenlevőket, hogy a polgármester eskütételéhez szíveskedjen felállni! 
 
Felkérem Erdei Norbert polgármester Urat, hogy szíveskedjen utánam mondani az eskü 
szövegét. 
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„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Bodrog fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Köszönöm, foglaljon helyet.  
Felkérem tisztelt polgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá. 
(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.) A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
23 évvel ezelőtt, 12 éves koromban szüleim Isten hívásának engedelmeskedve Békésről 
Bodrogra költöztek, így életem nagyobb hányadát már helyi lakosként élem. Nagyszüleimtől, 
szüleimtől azt tanultam, hogy elérni valamit az életben csak kitartó, fáradságos munkával 
lehet, és természetesen hitemből fakadóan mindenen Isten áldása kell, hogy legyen. 
Sokan kerestek meg azzal, hogy induljak én is a polgármester választáson. Az eltelt hetek alatt 
rengeteget gondolkoztam, imádkoztam érte. Úgy érzem, hogy Isten ad hozzá kellő erőt és 
bölcsességet, hogy ezt a faluért való szolgálatot elvégezzem. 
Szeretném a falu fejlődését tovább vinni, főbb elképzeléseim a következő időszakra a 
következők: 

1. Az önkormányzat tulajdonában levő ingatanok kihasználtságának növelése. 
2. A sportoláshoz megfelelő körülmények biztosítása. (beleértve a sportöltöző felújítását 

helyi vállalkozók részére munkalehetőség biztosításával) 
3. Helyi munkahelyek létrehozása, megállítva a faluból történő elvándorlást. 
4. A települési turisztika fellendítése, mely munkalehetőséget, új vállalkozások 

beindítását eredményezi a falubeliek számára.  
5. A település közbiztonságának fokozása, igénybe véve a már működő tűzoltóságot és 

polgárőrséget is, és a falu köztéri kamerákkal való felszerelését, amely a nap 24 
órájában figyelné közútjainkat. 

6. Járdák felújítása a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében. 
7. Garázs építése a falubusznak, csökkentve így az idő előtti elhasználódást. 
8. A Felső bű-i temető ravatalozójának felújítása. 
9. A rendkívül aktív, bodrogi nyugdíjasok programjainak segítése.  
10. A szombati nap kijelölése zöldhulladék égetésére. 
11. Kisgyermekek számára játszótér kialakítása. 

A fentieken kívül még rengeteg ötletem van, amit lépésről lépésre szeretnék megvalósítani. 
Véleményem szerint a feladatok mennyisége főállású, teljes munkaidős polgármestert kíván a 
település számára, állandó jelenlétet, rengeteg utánajárást, a kivitelezések folyamatos 
ellenőrzését, folyamatos kapcsolattartást feltételezve. Ezt a feladatot tiszta lelkiismerettel, 
szolgálatként, mint főállású polgármester vállalom, a falu érdekeit előtérbe helyezve, hogy a 
nap folyamán bármikor elérhető legyek, a nap bármely szakában megtalálhassanak a 
településen problémáikkal, kéréseikkel. 
Munkaszerető, szorgalmas fiatalember lévén, kitartóan szolgálom a falut, minden lehetőséget 
megragadva arra, hogy együttes munkával szebbé, élhetőbbé tegyük környezetünket, 
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könnyítsünk az itt élők mindennapjain, és szeretetben, békességben élve nyugalmat hozzunk 
egymás életébe. 
 
Kérdés? 
Vélemény? 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A korábbi testület által meghatározott célok szinte teljes mértékben megegyeznek a 
polgármester ciklusprogramjában javasoltakkal. A korábbi játszótérrel kapcsolatban sok 
negatív tapasztalatunk volt. A játszótér nem felelt meg az EU előírásainak. ezért azt, mivel 
veszélyes volt el kellett bontatni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Ahogy Bodó Ferenc képviselő is említette, a ciklusprogramban szereplő célkitűzések 
nagymértékben megegyeznek a korábbi képviselő-testület által is megfogalmazott célokkal. 
Ebben együtt tudunk csak sikereket elérni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Ami a falu javát szolgálja abban mindig is partner volt és partner lesz a képviselő-testület. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Kérem, hogy a képviselő-testület az általam ismertetett elképzeléseket fogadja el. Aki egyetért 
a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
Ellenszavazat? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

62/2016. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati képviselő-testülete a polgármester 
ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) Tájékoztatás a polgármester illetményéről 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Jelentős jogszabályi változás történt a polgármesteri illetmény, illetve tiszteletdíj 
megállapításával kapcsolatosan. A jelenleg hatályos szabályozás szerint (Mötv. 71. §) a 
polgármesteri illetményt és tiszteletdíjat a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg, 
vagyis a polgármester illetményének, tiszteletdíjának összege nem helyi döntés függvénye. A 
polgármester e tisztségét főállásban tölti be. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a 
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polgármesteri illetményt a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg, vagyis a 
polgármester illetményének összege nem helyi döntés függvénye.  
 
A polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben meghatározott illetményének 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település 
polgármestere esetében. 
 
A helyettes államtitkár illetménye összesen: 747.877,- Ft 
A polgármestert az illetményén, felül költségtérítés is megilleti, amely az illetmény, illetve a 
tiszteletdíj 15%-a. 
 
A hatályos jogszabályok alapján a Bodrog lakosságszámára (421 fő) tekintettel a polgármester 
illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott illetményének  20%-a, vagyis 149.575 Ft/hó. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek. 
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 
kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Erdei Norbert polgármestert a 
döntéshozatalból ne kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

63/2016. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármestert 
illetményének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  

 
Szentgróti József alpolgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Erdei Norbert polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdése a) pontja alapján, 
figyelembe véve a település lakosságszámát - a helyettes államtitkár közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményének 20 %-a, vagyis 149.575 Ft.  
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
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64/2016. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Erdei Norbert polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdése a) pontja 
alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát - a helyettes államtitkár 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményének 20%-
a, vagyis 149.575 Ft/hó. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal 

 
5.) Polgármester költségtérítése 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 
A polgármestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti, amely az illetményének 15%-
a, vagyis 22.436,-Ft A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára 
a költségtérítés összegét illetően. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek. 
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 
kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Erdei Norbert polgármestert a 
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

65/2016. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármestert 
költségtérítésének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  

 
Szentgróti József alpolgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Erdei Norbert polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének 15%-a, vagyis 
22.436 Ft/hó. 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
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66/2016. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Erdei Norbert polgármester részére a  költségtérítés mértéke illetményének 15 %-
a, vagyis 22.436,-Ft/hó. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Kérdezem jegyző urat, hogy a főállású polgármester részére törvény szerint járó 
illetmény mennyiben érinti a költségvetést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadásakor Sütő Ervinné polgármester 
a tisztséget társadalmi megbízatásban látta el, így a költségvetést is ennek megfelelően 
fogadta el a testület. A polgármesteri tisztség főállásban történő ellátása természetes 
duplájára emeli a költségeket, mind az illetmény mind pedig a költségtérítés mértéke 
vonatkozásában, amely még kiegészül a cafetéria juttatással is, ami szintén nem volt 
tervezve. A fentiekből kifolyólag szükséges a költségvetés módosítása is. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az élet mindig produkálhat előre nem látható dolgokat. Két ciklussal korábban 
emlékezhetünk hasonlóra, amikor a polgármester illetménye jelentősen megnőtt 100 
ezer forintról 300 ezer forintra nőtt. A költségvetést át kell nézni, hogy a plusz 
kiadásokra hol van forrás. 
 
 
6.) Előterjesztés a polgármester 2016. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban Kttv.) 225/L. 
§-a alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a 
Kttv. 151. §-át, mely a cafetéria juttatásokat szabályozza. E szerint a cafetéria juttatás 
megállapítása kötelező a polgármester számára, melynek éves összege nem lehet alacsonyabb 
az illetményalap ötszörösénél (azaz 193.250 Ft-nál), valamint Magyarország 2016.évi 
központi költségvetéséről szóló törvény 57.§ (4) bekezdése alapján nem lehet több bruttó 
200.000 Ft-nál. (A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.)  
 
A cafetéria-juttatás részletszabályait a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 
egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: a 
Korm. rendelet.) VIII. fejezete és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
szabályozza. A Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére tekintettel a polgármester cafetéria 
juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott 
keretösszegtől.  
 
Erdei Norbert polgármester 
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Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek. 
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 
kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Erdei Norbert polgármestert a 
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

67/2016. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármestert a 
cafetéria juttatás összegének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  

 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

68/2016. (VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármester 
2016. évi cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 
200.000,- Ft összegben határozza meg. A főállású polgármester cafetéria 
juttatásának felhasználása tekintetében a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
Közszolgálati Szabályzatának részét képező Cafeteria Szabályzatban 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 
A cafetéria juttatás a polgármestert a megválasztásától 2016. december 31-ig 
időarányosan illeti meg. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) Előterjesztés társulási tanácsban történő képviseletről 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Bodrog Önkormányzat tagja a következő társulásoknak: Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai 
Társulás, Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás- Somogyjád, Kaposvár Környéki 
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Kaposmenti Önkormányzati 
Hulladékgazdálkodási Társulás, Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár,. 
Az Mötv. 94. §-a szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A 



10 
 

társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, 
akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 
 
Javaslom, hogy továbbiakban is a polgármester személyét delegálja a képviselő-testület a 
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsába, Alapszolgáltatási Központot 
Fenntartó Társulás - Somogyjád Társulási Tanácsába, Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, a Kaposmenti Önkormányzati 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Bejelentem, hogy személyes érintettségemre tekintettel a döntéshozatalból kizárásomat 
kérem. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Javaslom, hogy a képviselő-testület Erdei Norbert polgármestert ne zárja ki a 
döntéshozatalból. 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

69/2016.(VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármestert a 
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsába, Alapszolgáltatási 
Központot Fenntartó Társulás - Somogyjád Társulási Tanácsába, Kaposmenti 
Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába, Somogy 
Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár Társulási Tanácsába, Kaposvár 
Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 
delegálásról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 

 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Szavazás a delegálásról. 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

70/2016.(VII.17.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 18. napjától a 
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsába, az 
Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás - Somogyjád Társulási Tanácsába, 
a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába, a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsába Erdei Norbert polgármestert delegálja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 
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8.) Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő 
megállapodásról. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden településnek kiküldte a 
megállapodást. A megállapodás szerint a településeknek 60,-Ft/lakos szerinti összeget kellene 
fizetni, amivel támogatjuk őket a feladataikat ellátásában. Bodrognak 25.560 Ft-ot kellene 
fizetni lakosságszám alapján. Cserében a szerződésben olvasható szolgáltatásokat nyújtja 
nekünk a katasztrófavédelem. Véleményem szerint teljesen felesleges, mert nem kapunk 
cserébe szinte semmit, ugyanakkor nem kell a Katasztrófavédelemmel rossz viszonyban lenni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az ellenszolgáltatás számomra sem teljesen meggyőző, ugyanakkor a tavalyi évben is 
támogattuk őket. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Ne legyen rájuk szükség, mert akkor minden rendben van a faluban, ugyanakkor bármilyen 
veszélyhelyzet elhárításakor jól jön a segítség.  
 
Riba László képviselő 
Nem olyan nagy a kért összeg, amelyet ne tudnánk kifizetni. Javaslom a megállapodás 
megkötését. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

71/2016 (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő megállapodást elfogadta és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására valamint a megállapodás 
szerinti 25.560,-Ft támogatási összegnek a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00283762-00000000 
számú számlára történő átutalására. 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
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9.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert Polgármester 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

72/2016 (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
támogatási kérelmét az 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozattal létrehozott 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra „B” típusú kültéri sportpark 
megvalósítására.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016.augusztus 15. 

 
 
10.) Egyebek  
 
10.1.) Alpolgármesteri tiszteletdíj igénybevétele 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Javaslom, hogy m a mai ülésen határozzuk meg a következő testületi ülés időpontját a jobb 
tervezhetőség érdekében. Kérem, hogy jegyző urat, hogy a soron következő testületi ülésre 
terjesszük elő az önkormányzat pénzügyi helyzetét, hiszen új polgármestere van a 
településünknek és lássunk tisztán. Javaslom továbbá a szabályzatok áttekintését és szükség 
esetén azok módosítását. 
 
Bodrog Község Önkormányzata a 67/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozattal 
állapította meg az alpolgármester tiszteletdíját, melyet 53.000,-Ft-ban határozott meg. A 
döntéshozatalt megelőzően 21.400,-Ft összegről lemondtam, így részémre 31.600,-Ft került 
kifizetésre. Bejelentem, hogy 2016. augusztus 1-től a részemre megállapított teljes összegre 
igényt tartok és kérem a döntésem tudomásul vételét. 
 
Erdei Norbert Polgármester 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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73/2016 (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Szentgróti József alpolgármester (sz.:Kaposvár, 1957.08.13. an: Horváth Rozália, 
7439 Bodrog Kossuth u. 31.) a számára a 67/2014. (X.22.) számú képviselő-
testületi határozattal megállapított 53.000 Ft összegű tiszteletdíj folyósítását kéri 
2016. augusztus 1. napjától. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2016.augusztus 11. 

 
 
10.2.) Falugondnoki busz garázs 
 
Riba László képviselő 
A falugondnoki busz garázsa ügyében a képviselő-testület mát többször tárgyalt és 
árajánlatokat is bekértünk, ám ennek ellenére nem történt semmi. Abban az időben több 
céggel is felvettem a kapcsolatot és az elérhetőséget átadtam a polgármesternek. Az orvosi 
rendelő mögötti területen lenne célszerű a garázst kialakítani. Kérem továbbá, hogy a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően kizárólag a képviselő-testület határozza meg annak használatát. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Volt már több elgondolás arra vonatkozóan, hogy a falubusz tárolására mi lenne a 
legideálisabb megoldás. Felmerül az is, hogy építsünk garázst téglából, ám mindig történhet 
változás és az építményt akkor elmozdítani már nem lehet, csak elbontani, ezért is támogatta 
korábban a képviselő-testület a mobil garázs kialakítását, melyet az orvosi rendelő mögé 
lehetne lehelyezni. 
 
 
10.3.) Ravatalozó felújítása 
 
Madarász Dezső képviselő 
A ravatalozó felújításának az előkészületei megkezdődtek és már árajánlatokat is bekértünk 
 
Szengróti József alpolgármester 
A komplett árajánlatot az anyagköltségekre vonatkozóan megkapta, melyet át tudok adni. 
Több helyről is kértem be árajánlatot, ám érdemi különbség nincs közöttük. Folyamatosan 
napirenden kell tartani a kérdést és a képviselő-testületnek kell meghozni a végső döntést a 
kérdésben. 
 
 
10.4.) Közösség fejlesztése 
 
Madarász Dezső képviselő 
Javítani kell a faluközösség összetartásában. Ki kell találni erre a megoldást, meg kell 
vizsgálni annak lehetőségét hogy a Falunapon és a színházlátogatáson kívül van-e más 
lehetőség és igény különböző közösségformáló programok megrendezésére (pl. 
fürdőlátogatás, Budapesti színház). A cél,hogy az emberek több időt töltsenek együtt, ami 
összekovácsolja a települést. A képviselő-testületnek is egy csapatként kell dolgozni a célok 
elérése érdekében. 
 



14 
 

10.5.) Játszótér kialakítása 
 
Erdei Norber polgármester 
Úgy gondolom, hogy nagy igény lenne egy játszótér kialakítására, melyhez szinte minden 
eszköz rendelkezésre áll és komolyabb anyagi ráfordítást sem igényel. Társadalmi munkában 
meg lehetne valósítani, ez csupán szervezés kérdése lenne. 
 
Riba László képviselő 
A lényeg a társadalmi összefogásnál, hogy ne csak az idősebb korosztály képviseltesse magát, 
hanem azok is vegyenek részt a munkában akikért készülne. A tapasztalat az, hogy pont a 
fiatalok azok, akik ebben nem mutatnak hajlandóságot. Korábban is szinte kizárólag a 
középkorúak és az idősebb korosztály vett részt ezekben a felhívásokban.  
 
 
10.6.) Adománygyűjtés tornacsarnok építéséhez 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az iskola tornacsarnok építéséghez nagyszabású rendezvényt tartunk, amelyen az előzetes 
számítások szerint mintegy 500 főt várunk. A rendezvényen főzőverseny is lesz melyre az 
önkormányzat csapatát is várják. Kérem a képviselő-testületet, hogy a kertészetből biztosítson 
az önkormányzat támogatást a rendezvényhez. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Szívesen részt venné a rendezvényen és főznék is, ám már előre elígérkeztem. Természetesen 
támogatjuk a rendezvényt és biztosítsuk a zöldséget a főzőversenyhez. 
 
 
10.7.) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző 
Tájékoztatom polgármester urat, hogy a hatályos jogszabályok értelmében 
vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E kötelezettségnek 30 napon belül lehet eleget tenni a 
most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és a Ügyrendi Bizottság részére történő 
leadásával. Felhívom polgármester úr figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló 
határidő elmulasztása esetén addig nem vehet részt a képviselő-testület munkájában, míg 
vagyonnyilatkozatát a Ügyrendi Bizottság részére le nem adja. A vagyonnyilatkozatra 
vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban olvashat. 
A polgármester a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
10.8) Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző 
Tájékoztatom polgármester urat, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzati 
képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok 
felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.  
Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló 
jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő 
által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített 
lemondó nyilatkozatot az Ügyrendi Bizottságnak át kell adni, ebben az esetben ezt kell az 
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összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. 
 
Felhívom a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos 
következményei lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján ha a polgármester ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság 
indítványára - Ügyrendi Bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, 
legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon 
belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények 
fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a polgármesteri megbízatás 
megszűnik. 
 
A polgármester a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
10.9) Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző  
Tájékoztatom polgármester urat, hogy a polgármester a megválasztásától számított harminc 
napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. A polgármester az adatbázisba történő felvételére 
irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.  
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges 
jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló 
értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás 
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, 
méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti a polgármester 
megbízatását. 
 
A polgármester a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az ülésre tartozó bejelentése, észrevétele? 
 
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán 
 polgármester jegyző 


