
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
  
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 15–én 
18.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Erdei Norbert polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Madarász Dezső 
képviselő előzetesen jelezte, 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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

79/2016 (VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. augusztus 15. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés a sportöltöző felújításáról. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú területek fűnyírási munkálatairól.  

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
3.) Egyebek 

 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
1.)Előterjesztés a sportöltöző felújításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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Erdei Norbert polgármester 
Nem nyertünk a pályázaton. A falunap előtt szeretnénk kicsit felújítani. Az anyagköltség 
130.000 Ft lenne. A munkát meg tudjuk mi csinálni, ezzel tudunk spórolni a munkadíjon. A 
tetőhöz a  léceket kellene megvenni ez 64.000 Ft lenne, a szalufák jók még, és van cserepünk 
is. Csütörtökön itt vannak a focisták is, nekiállnánk a munkának, ami marad azt meg 
megcsináljuk szombaton.  
 
Riba László képviselő: 
Csak az időjárás nehogy közbeszóljon. Mondtak esőket a hétre.   
 
Erdei Norbert polgármester 
Persze az időjárás függvényében mondtam a csütörtököt. Ha esik, nyilván nem tudunk tetőt 
bontani. Szombaton viszont úgy néz ki jó idő lesz. Egy nap alatt amúgy sem végzünk vele. 
Igazából, most csak az lenne a kérdés, hogy be tudjuk e vállalni ezt a 130.000 Ft-ot vagy sem? 
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Persze, hogy be tudjuk vállalni. Azt javaslom, hogy ne 130.000 Ft-ba gondolkodjunk. Legyen 
200.000 Ft elkülönítve erre a célra, legyen egy kis mozgástér. Persze ha kevesebből is kijön 
az csak jó.  
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2016 (VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodrogi 
Sportöltöző (Bodrog 071-17 hrsz) felújítja. A munkálatok költségeire 200.000 Ft-ot 
különít el költségvetésében.   
Felkéri a pénzügyi csoportot, hogy gondoskodjon a fenti összeg rendelkezésre 
bocsájtásáról. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
 
2.) Előterjesztés a az önkormányzati tulajdonú területek fűnyírási munkálatairól.  
 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Sokszor beszéltünk már arról, hogy drága a fűnyírás. Beszéltem Sárdi Zsolttal. Lement az ára 
4,5 Ft-ra, abban az esetben, ha a Kovács Balázstól elveszük a munkát. Balázs kaszálását 
inkább nem is minősítem, de ebben egyetértettünk múltkor is, hogy ezt így nem lehet csinálni, 
ahogy ő akarja. Sárdi Zsolt új ajánlata szerint 200.000 Ft-ért nyírna le egy teljes kört. Ez évi 
1.050.000 Ft lenne. 700.000 Ft-ot engedett. Ha megvennénk a damilt, a benzint, 
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hozzászámoljuk az esetleges karbantartási összegeket, és a közmunkások megcsinálnák, évi 
200.000 körül megúsznánk. Szóval jelentős a különbség. A kertészetben szabadulnak fel 
emberek, nem lesz annyi munkájuk.  
 
Riba László képviselő: 
Jó ajánlatot adott a Zsolti tényleg jelentősen engedett az árból. Azt mondom, hogy ha ezt még 
esetleg meg is csinálja, jövőre már ne kössünk vele szerződést.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Mondjuk fel akkor a mind a kettőnek? Pályáztassuk újra vagy megoldják a közmunkások.  
 
Erdei Norbert polgármester: 
Most vannak embereink. A tologatós fűnyíróval pedig a nők is le tudják vágni. Zsolti nem fog 
megsértődni. Van bőven munkája. egyébként is nekünk a falu érdekeit kell néznünk. 
Maximum azt tudom elképzelni, hogy átvesszük tőle azt a traktort, amit azért vett, hogy az 
önkormányzat területeit le tudja vágni, bár azt hiszem tudja máshol is használni. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Azonnal hatállyal felmondható a szerződés próbaidő alatt. Ebből az önkormányzatnak fizetési 
kötelezettsége nem keletkezik. Az, hogy ő vette egy traktort a saját kockázata volt, az 
önkormányzatnak nem kell kompenzálni.  
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

81/2016 (VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza 
Erdei Norbert polgármestert a zöldterületek kezelésére Kovács Balázs egyéni 
vállalkozóval, valamint Sárdi-Lengyel Orsolya egyéni vállalkozóval megkötött 
szerződések felmondására.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő:Értelem szerint 
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3.) Egyebek 
 
3.1.) Tájékoztató az iskola fűtéséről. 
 
Erdei Norbert polgármester: 
Összeírtam, hogy az egyes helységek fűtésére mennyit költ az önkormányzat éves szinten. Az 
iskola fűtésére 440.000 Ft-ot fizetünk ki évente. Ezt meg tudnánk spórolni, ha felmondanánk 
a szerződést. A kultúrhoz át lehetne költöztetni az embereket. Melegedni ott is tudnak. Most 
nincsenek sokan, elférnek.  
 
Riba Lászkó képviselő: 
Jó ötletnek tartom a szerződés felmondását, feleslegesen ne fűtsük, ha most nincs rá szükség.   
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

82/2016 (VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a továbbiakban 
az iskola épületét (7439 Bodrog Kossuth L. u. 155.) nem áll szándékában fűteni.  
Felhatalmazza a polgármester a szolgáltatóval megkötött szerződés felmondására.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
 
3.2.) Tájékoztató a ravatalozó felújítására beérkezett árajánlatokról 
 
Erdei Norbert polgármester 
Három árajánlatunk van az anyagokra. A Profi Tető árajánlata 456.995 Ft-ról szól, a 
Konzumgres Kft árajánlata 491.935 Ft-ról. A Kapos-Épker Kft-nél pedig 377.000 Ft-ra jönne 
ki az anyag. Arra gondoltam, hogy a csiszolást meg tudnánk itt csinálni. Szívesen 
megcsinálom én is, csak kéne vennünk egy csiszoló gépet ez 33 ezer Ft lenne és még így is ez 
a legolcsóbb ajánlat.  
 
Riba László képviselő 
Persze vegyük meg az a gyalugépet. Megmarad későbbiekben is.  
 
Szentgróti József alpolgármester  
Persze vegyük meg. Norbi biztos ilyenekkel akarsz foglalkozni? Lesz neked erre időd? 
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Erdei Norbert polgármester 
Ezért kapom a fizetésemet, szívesen dolgozok a falunak. Ha az irodában nincs éppen dolgom, 
akkor meg tudom ezeket csinálni.  
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 
 

83/2016 (VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
ravatalozó felújításához a Kapos- Épker 2003 Kft. árajánlatát elfogadja. 
Az ajánlatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
3.3. Tájékoztató vételi ajánlat érkezésétől fűnyírótraktorra. 
 
Erdei Norbert polgármester: 
Sárdi Zsolt ajánlatot tett, hogy megvenné a nem működő fűnyíró traktorunkat. Ez az amivel 
füvet nem tudunk már vágni. 50-60 ezer Ft-ért megvenné.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Ha arra még jó, hogy cipekedjünk vele a falu egyik végéből a másikba, akkor ne adjuk el. 
Annak idején én is meg akartam venni 80.000 Ft-ot ajánlottam érte, nekem sem adta oa  az 
önkormányzat. Most kevesebbért nem kéne odaadnunk.  
 
Erdei Norbert polgármester: 
Szerintem sem kellene elpazarolni. 
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 
 

84/2016 (VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő fűkaszálásra nem alkalmas fűnyíró traktort nem adja 
el, hanem továbbra is az önkormányzati feladatok ellátása során hasznosítja.  
Felkéri polgármestert, hogy a vételi ajánlatot tevővel közölje a képviselő-testület 
döntését. 
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Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
3.4. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. 
 
Eredei Norbert polgármester: 
Váltottunk biztosítót a falubusz kötelező biztosítását illetően. Évforduló volt és találtunk 
kedvezőbb ajánlatot. A busz garázsa jövő héten, csütörtökön megjön elméletileg. A busszal 
kapcsolatban még annyit szerettem volna, hogy gondoljuk át azt, hogy melyik civil 
szervezetnek hogyan biztosítjuk a használatát. A nyugdíjasok kirándulásaihoz eddig is 
odaadta az önko1mányzat. A focicsapat is használta a meccsekre szállítások esetén. A 
Bodrogi Önkéntes Tüzoltó és Polgárőr Egyesület még egyszer sem kérte el. Jó lenne, ha 
egységesen támogatnánk a civil szervezeteket.  
 
Bodó Ferenc képviselő:  
Igen, erről már korábbi testületi üléseken is beszéltünk. Mindenképpen azonos összeggel kell 
támogatni őket.  
 
Riba László képviselő:  
Eddig is megoldottuk ezt a kérdést, mert a falugondnok feladatai közé taiiozik a kulturális és 
civil élet szervezése is.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
A nyugdíjasok és a focicsapat biztos, hogy továbbra is igényli ezt a fajta támogatást az 
önkormányzattól. A focit mi néha meg tudjuk oldani. A legutóbbi meccsre is saját autókkal 
mentünk. Sajnos azonban nagyon kevés pénzből gazdálkodunk, gyakran fizetjük saját zsebből 
az egyesület költségeit. Nagyjából nekünk egy 200.000.-Ft-os önkormányzati támogatásra 
lenne szükségünk ahhoz, hogy gördülékeny legyen a müködésünk.  
 
Erdei Norbert polgármester:  
Akkor viszont a többi egyesületet is ugyanennyivel kell támogatni.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Javaslom, hogy a Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesületet, a Bodrogi Önkéntes 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet valamint a Bodrogi Nyugdíjasklubot támogassa az 
önkormányzat egyenlő mértékben 200.000,-Ft-tal.  
 
Erdei Norbert polgármester:  
Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e más javaslat.  
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtom Szentgróti József alpolgármester által tett javaslatot, miszerint 200.000,-Ft 
mé1iékben támogassa az önkormányzat Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesületet, a 
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet valamint a Bodrogi Nyugdíjasklubot.  
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő  
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:  
 

85/2016 (VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
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Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  
− Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület 7439 Bodrog, Kossuth utca 

54. 
− Bodrogi Önkéntes Tüzoltó és Polgárőr Egyesület -7439 Bodrog, Kossuth 

Lajos utca 1. és a 
− Bodrogi Nyugdíjasklub 

részére 200.000,-Ft összegben támogatást állapít meg. 
 
3.5. Képviselői felvetések 
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Van egy elég kellemetlen ügy, amiről beszélnünk kéne. A testület az előző ülésen határozatot 
hozott arról, hogy a főzőversenyben résztvevő csapatokat 6000 Ft támogatásban részesíti. Én 
ezt is kommunikáltam azok felé, akik megkérdezték. Ehhez képest kikerült a hirdetőtáblákra a 
felhívás a főzőversenyre és az azt tartalmazta, hogy az önkormányzat a nehéz anyagi 
helyzetére tekintettel támogatást nem tud nyújtani.   
 
Erdei Norbert polgármester: 
Sajnos nem láttam még ezt a plakátot. Meglep ez az egész. Natit kértem meg, hogy csináljon 
egy felhívást a főzőversenyre. Valószínűleg a tavalyiból benne maradhatott. Én is azt 
mondtam mindenkinek, hogy adunk támogatást. Elnézést kérünk. Javítani fogjuk a hibát és 
kicseréljük a plakátokat.  
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


