
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
  
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 1–jén 
18.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Erdei Norbert polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 3fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Madarász Dezső és 
Bodó Ferenc képviselők előzetesen jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

74/2016 (VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. augusztus 1. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának az avar és növényi hulladék 
nyílttéri égetéséről szóló 3/2013 (III.28.) rendelet módosításáról. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
2.) Előterjesztés a gyepmesteri szolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról. 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3.) Tájékoztató a falunapról. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester. 

 
4.) Egyebek 

 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának az avar és növényi hulladék 
nyílttéri égetéséről szóló 3/2013 (III.28.) rendelet módosításáról. 
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Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Többen kerestek engem az elmúlt években a tűzgyújtással kapcsolatban. Mindig szóltak a 
szomszédok, hogy itt-ott a faluban begyújtottak a tűzgyújtási tilalom ellenére is. Múlt héten is 
ki kellett mennem a Petőfi utcába szólni, hogy ne égessenek. Az az igény merült fel ilyenkor 
legtöbbször, hogy mi lenne, ha visszaállítanánk, hogy vasárnap is lehessen égetni, mint 
régebben. Véleményem szerint biztosítani kellene egy hétvégi napot is az embereknek, 
azonban én inkább a szombatot javaslom, nem a vasárnapot, az azért mégis csak pihenő nap.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Én is érintett vagyok ebben a témában, támogatom, hogy legyen egy hétvégi nap is, hét 
közben, ha hazaérek a munkából már nem tudok begyújtani.  
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
7/2016. (VIII.2.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2016 (VIII.1.) önkormányzati 
rendelete az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 3/2013 (III.28.) rendelet 
módosításáról. 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

2.) Előterjesztés a gyepmesteri szolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról. 
 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Megpróbáltam utána járni az elmúlt napokban, hogy mi az, amin tudna spórolni az 
önkormányzat. A gyepmesteri szolgáltatásra a Makai 2008 Kft-nek szerintem nagyon sokat 
fizetünk. Éves szinten 200 ezer Ft-ot lehetne vele megspórolni, ha felmondanánk. 
Megkérdeztem Gábort azt mondta az utóbbi években nem is kellett igénybe venni a 
szolgáltatást. December 31-ig lehet felmondani három hónapos felmondási idővel. 
 
Riba László képviselő: 
Támogatom a felmondását. Ez már több testületi ülésen is téma volt, hogy nem igazán éri meg 
ennyit fizetni ezért.  
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

75/2016 (VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. 
december 31. napjával felmondja a gyepmesteri szolgáltatás nyújtására a Makai 2008 
Kft-vel kötött szerződést.  
Megbízza a jegyzőt a szerződés felmondásának előkészítésével.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
3.) Tájékoztató a falunapról.  
 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester: 
A programokat a meghívón láthatjátok, ha bárkinek van még valami javaslata, kérlek 
szóljatok.  
Arra szeretnélek titeket kérni, hogy gondolkozzunk el azon a lehetőségen, hogy esetleg 
vegyünk egy saját légvárat és akkor nem kellene bérelnünk minden évben. Kaptam egy 
ajánlatot 240 ezer Ft-ba kerülne. Ha jól tudom 50-70 ezer Ft-ért jött ki eddig a légváras 
ember. Pár év alatt megtérülne az ára. Arra is gondoltam, hogy ki lehetne adni a környező 
településeknek is, akkor még hamarabb visszahozná az árát. 
 
Riba László képviselő: 
Három év alatt már megtérül. Vegyünk egyet, viszont a bérbe adását nem támogatom. Kéne 
akkor egy ember, aki felügyeli, nem hiszem, hogy az megéri nekünk. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Szerintem sem kellene bérbe adni, nem amortizálódik annyira. Engem is felhívott már a 
légváras ember, mondtam neki, hogy ma lesz ülés, és hogy téged hívjon.  
 
Erdei Norbert polgármester: 
Igen beszéltem is vele, de meg akartam várni a döntést a légvárral kapcsolatban, mert ha 
megvesszük, akkor nem lesz rá szükségünk. Van ez a játékos ember is, aki árulja itt ezeket a 
nem túl jó minőségű játékokat. Utána érdeklődtem, hogy ő fizet- e azért hogy itt árulhasson és 
kiderült, hogy nem fizet semmit, csak jött eddig. Szerintem kérjünk tőle azért egy 5000 Ft 
helypénzt, aztán ha kifizeti árulhat, ha nem akkor nem. A sátrat nem kértem a közkincstől 
mert drágának találtam. Mi most vettünk egy sátrat, szívesen oda adjuk az önkormányzatnak. 
A jövőben is csinálhatnánk ilyet, hogy például az önkormányzat vesz még sörpadot és 
kölcsönösen segítünk egymásnak, ha valamilyen rendezvény van Bodrogon. 
 
Riba László képviselő: 
Jó gondolatnak tartom. A tavalyi falunapból szinte semmit nem láttam, mert reggeltől estig 
pakoltam a cuccokat a különböző településekre oda meg vissza, amiket elkértünk.  
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Szentgróti József alpolgármester 
Főzésről tudunk már valamit? Hogy lesznek a csapatok? Mi főzünk egy halászlevet. A 
nyugdíjasok főzik az önkormányzatét. Ad az önkormányzat az alapanyagokhoz hozzájárulást, 
ahogy szokott? 
 
Erdei Norbert polgármester: 
Igen, szerintem kéne adni az alapanyagokra azért.  
 
Riba László képviselő: 
5-6000 Ft-ot szoktunk adni. 
 
Erdei Norbert polgármester: 
Ezt idén is tartani tudjuk. Megkérdezem még, hogy esetleg ki akar főzni.  
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 
 
 

76/2016 (VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a melléklet 
árajánlatban szereplő ugráló várat megvásárolja.  
Megbízza a polgármestert az adás-vétel lebonyolításával. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
77/2016 (VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat 

         Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a falunapon 
          a lakosságnak főző csapatok számára, az alapanyagokhoz való hozzájárulásként 6000 Ft 
         támogatást nyújt.  
 
         Felelős: Erdei Norbert polgármester 
         Határidő: Értelem szerint 
 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Falugondnoki busz számára garázs vásárlása 
 
Erdei Norbert polgármester 
Több helyről is kértem árajánlatokat a garázsra. Kettő ajánlat érkezett be. ezek közül az egyik 
230 ezer Ft, a másik 258 ezer Ft. Azonban ez utóbbi közösségi adószám megléte esetén csak 
203 ezer, mert külföldről tudnánk beszerezni. Beszéltem a pénzügyesünkkel. Nekünk nincs 
jelenleg ilyen adószámuk, de tudunk kérni. Ide is hozzák, össze is rakják, nekünk csak az 
lapot kell biztosítani. Ha jól tudom arról beszéltetek, hogy az orvosi rendelőnél kellene 
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kialakítani ezt a garázst, azonban ha összejönne a felújítására beadott pályázat, akkor 
bolygatni kellene. A kultúrház és az iskola között van olyan hely ahol be is tudnánk zárni.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Uniós pályázat, így abba a parkolóba nem tehetjük  
 
Riba László képviselő: 
Ha szigorúan vesszük a szabályokat, akkor zárt helyen kell tartani a falugondnoki buszt.    
   
Szentgróti József alpolgármester: 
Én támogatom, hogy vegyük meg Igényeljük meg ezt a közösségi adószámot úgy meg tudjuk 
venni olcsóbban. 
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 
 

78/2016 (VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a melléklet 
árajánlatban szereplő garázst megvásárolja a falugondnoki busz tárolása céljából.   

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

4.2.) Tájékoztatás két ülés közötti tevékenységről 
 
Erdei Norbert polgármester 
Szeretnélek tájékoztatni titeket arról, hogy megvettük a két birkát. Egy hímet és egy nőstényt. 
Talán szaporulat is lesz. Már legelik is szépen a füvet. Érkezett egy vételi ajánlat a Bodrog 
Petőfi u. 11 számú ingatlanra. 500.000 Ft-ot kívánt érte adni Veszelka Viktor. Én úgy 
gondolom, hogy ennyi pénzért nem kéne elpazarolni. Inkább abban gondolkozom, hogy 
szépen lassan felújíthatnánk magunk és kialakíthatnánk egy szükséglakást. A sportöltöző 
tetejét felkapta a szél Gáborral megcsináltuk. A ravatalozóra érkezett árajánlatok nálad 
vannak Józsi? Azt mondták még neked adta oda. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Igen van két árajánlat nálam, odaadom. A házzal kapcsolatban egyetértek, ne pazaroljuk el.  
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


