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Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 12–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 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Erdei Norbert polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Javasolja, hogy a 
meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, hogy határozzon a 
testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

86/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. szeptember 12. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló 8/2015. (VIII. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

2. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.  
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Előterjesztés falugondnoki pályázat kiírására 
Előadó:Erdei Norbert polgármester 
 

5. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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6. Előterjesztés a Somogyjádi Belső- Ellenőrzési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról.  
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

7. Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

8. Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat 
benyújtására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

9. Előterjesztés a települési önkormányzatok 2016. évi rendkívüli önkormányzati 
támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

10. Egyebek 
 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló 8/2015. (VIII. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem dr. Lukács Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére 
 
dr. Lukács Zoltán jegyzőt 
A képviselő-testület részéről felmerült az igény a iskolakezdési támogatásra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatára. A képviselőkkel való egyeztetés alapján az iskolakezdési 
támogatás mértéke általános iskolás tanulók esetében 6.000,-Ft míg középiskolás tanulók 
esetében 10.000,-Ft/tanulók lenne a tervezet szerint és azoknak a tanulók részére lehetne 
megállapítani, akik életvitelszerűen Bodrogon laknak. A támogatás igénybevételéhez kérelmet 
kell benyújtani, amelyet kérelmet a rendelet tervezet melléklete tartalmaz.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm a tájékoztatást. A támogatás összegénél 6 és 10 ezer forintra gondoltunk, mivel így 
elég forrás marad arra is, hogy az év végén az időseknek is tudjunk adni, illetve belefér még a 
Mikulásnapi ajándékok és esetleg karácsonyra adott támogatás is. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Egyetértek a támogatással és annak mértékével. A szociális keretet többek között erre is kapja 
az önkormányzat, így a fedezet is rendelkezésre áll. 
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Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

8/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IX. 13.) 
önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről szóló 8/2015. (VIII. 
24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
2.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az önkormányzat az előző évben is csatlakozott a szociális tűzifa pályázathoz. Az idei évben 
84 m3 tűzifa igénylésre van lehetőség, amelyhez 106.680,-Ft önerőt kell biztosítani. A 
költségvetésben a szociális keretben ez teljes egészében rendelkezésre áll. Javaslom, hogy 
pályázzunk idén is. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A pályázati kiírás teljes egészében megegyezik a tavalyival. Változás nem történt, meglátjuk, 
hogy hány erdei m3 támogatást ítélnek meg számunkra.  
 
Riba László képviselő 
Szükség van az ilyen fajta támogatásokra. A rászorulók részéről már többen is kérdezték, hogy 
pályázik-e idén is az önkormányzat. 
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírásra 84/erdei m3 
keménylombos fafajtára és a szükséges (84*1000 Ft/m3 + ÁFA) 106.680,-Ft saját 
forrást biztosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 
rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag 
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megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza a 
pályázati kiírásban foglalt előírásoknak megfelelően. 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 
tűzifában részesülőtől – ideértve a tűzifa rászorulókhoz való eljuttatást is – 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő:2016. szeptember 30. 

 
 
3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Megjelent a Bursa Hungarica 2017-es pályázati fordulója. Az önkormányzatunk szinte minden 
évben csatlakozott a pályázathoz.  Javaslom, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az idén 
is csatlakozzunk a pályázathoz. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az önkormányzatunk úgy gondolom, hogy jól áll pénzügyileg és nem jelent különösebb 
megterhelést. Az elmúlt évben is 2-3 pályázó volt az idén is kb. ennyi várható. Támogatom a 
csatlakozást. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

88/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
pályázati fordulójához a pályázati kiírás Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben az ÁFSZ szerint 
rögzíti. 

2. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 
pályázati kiírás feltételeivel.  
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016. október 3 
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4.) Előterjesztés falugondnoki pályázat kiírására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Riba László falugondnok 2016. augusztus 30-án írásban benyújtott levelében kérte a 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának 2016. szeptember 30. napjával való 
megszüntetését, ezért vált szükségessé a falugondnoki pályázat kiírása.  A pályázati felhívást 
az előterjesztés melléklete tartalmazza. Úgy gondolom, hogy célszerű lenne a leendő 
falugondnokkal tanulmányi szerződés megkötése, hiszen maga a falugondnoki képzés a képzési 
díjjal, utazással, szállással közel félmillió forint lesz. Véleményem szerint 5 éves időtartamban 
kellen majd megkötni. 
 
Riba László képviselő 
A tanulmányi szerződést több önkormányzatnál is alkalmazzák, azonban az 5 év soknak tűnik. 
Két éves volt a leghosszabb szerződés, amiről hallottam. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az 5 éves időtartamot én is kicsit soknak tartom. Úgy gondolom, hogy átugrottuk a kérdést, 
mert most még csak a pályázati felhívás kiírásáról kell döntenünk. Meglátjuk, hogy kik 
jelentkeznek és ezt a kérdést akkor is megbeszélhetjük. A 2 évre szóló tanulmányi szerződés 
megkötését a nyertes pályázóval támogatni tudom. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Úgy tudom, hogy a jelentkezőket korábban a falugyűlésnek is meg kellett hallgatnia és 
véleményezhette a jelölteket. 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző 
Már nem kötelező a meghallgatás. 
 
Erdei Norbert polgármester  
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a nyertes pályázóval 2 évre szóló 
tanulmányi szerződést köt az önkormányzat.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

89/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A § alapján pályázatot hirdet 
falugondnoki munkakör betöltésére. 
A képviselő-testület a mellékelt pályázati felhívást jóváhagyja és megbízza a 
polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzététele érdekében a szükséges 
intézkedést tegye meg. Bodrog Község Önkormányzata a nyertes pályázóval 2 éves 
tanulmányi szerződést köt. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. sz melléklet 89/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozathoz 
 

Bodrog Község Önkormányzata 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 

pályázatot hirdet 
 

Bodrog Község Önkormányzat 
 

falugondnok 
 

munkakör betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Somogy megye, 7439 Bodrog, Kossuth u. 54. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A falugondnoki szolgálat szakmai programja figyelembe vételével közösségi- és 
szociális szolgáltatásban való közreműködés, személyszállítás. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
• 8 Általános, falugondnoki képesítés, vagy a képesítés megszerzésének 2 éven 

belüli vállalása, 
• „B” kategóriás jogosítvány, 
• magyar állampolgárság 
• cselekvőképesség 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• pályázó önéletrajza, 
• gépjármű vezetői engedély másolata, 
• végzettséget igazoló iratok másolatai, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• nyilatkozat arról, hogy vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez 

szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését, amennyiben nem 
rendelkezik azzal 

• nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez. 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázat elbírálásának nyilvános 
ülésen való tárgyalásához. 
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A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Norbert polgármester 
nyújt, a 82/489-071-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Bodrog Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (7439 Bodrog, Kossuth u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:…………………, valamint a 
munkakör megnevezését: falugondnok. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a pályázat érvénytelenítési jogát 
fenntartja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 14. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Bodrog Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. szeptember ….. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember ….. 

 
 
5.) Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására. 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Megkaptam a KAVÍZ-től a gördülő fejlesztési tervet, melyet a képviselőknek is eljuttattunk. 
Néhány javaslattal egyáltalán nem tudtam egyetérteni, ezért bementem a KAVÍZ-hez 
egyeztetésre. 
Megkérdeztem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező búvárszivattyút miért nem az 
önkormányzatnál tárolják. Azt a választ kaptam, hogy biztonsági okokból tárolják a KAVÍZ 
telepen, ekkor jeleztem, hogy az önkormányzatunknak is van számos riasztóberendezéssel 
ellátott épülete és gondoskodni tudunk a szivattyú biztonságos őrzéséről. Ha mégis ellopják, az 
az önkormányzatnak lesz a kára. A kiküldött fejlesztési terv 6. és 7. pontja számomra 
elfogadhatatlan és feleslegesnek tűnik. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kiküldött határozati javaslat számomra elfogadhatatlan. A javaslatot csak a polgármester úr 
által említett módosításokkal tudom csak elfogadni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Csatlakozom polgármester úr és alpolgármester úr véleményéhez 
 
Madarász Dezső képviselő 
Remélem, hogy 2031-ig már valóra válik az is, hogy távolról is látják majd ha a vízhálózattal 
problémák adódnak és erre a rendszert kiépítik. 
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Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

90/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata, mint Bodrog ivóvíz közműrendszer 
képviseletében eljáró ellátásáért felelős Önkormányzat, a 2016. szeptember 12-én 
tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz és 
Csatornamű Kft. által készített, a 2016. évtől kezdődő 15 éves időtartamra szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervet. 
 
A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11§-a és az 58/2013 (II.27.) Korm. 
rendelet 90/A-G.§ alapján összeállított, és a fenti víziközmű- rendszerre vonatkozó 
Tervvel  kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási 

tervrészét a 2017-2031. évek közötti időszakra vonatkozóan az alábbi 
kiegészítésekkel: 

a) A beruházási tervezet 3.) pontjában szereplő 2019-2020 évekre a 
tartalék búvárszivattyú beszerzését nem támogatja, mert jelenleg is 
rendelkezik az önkormányzat tartalék szivattyúval 

b) a Felújítási és pótlási tervezet 5.) pontjában szereplő 2022-2026 évekre 
vonatkozó gépház felújításának a munkálatait az önkormányzat saját 
maga fogja kivitelezni 

c) A beruházási tervezet 10.) pontja szerinti vagyonvédelmi rendszer 
kiépítését 2019-2020 években kell megvalósítani, melynek kiépítésétaz 
önkormányzat saját maga fogja végezni. 

 
2. Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2017-ben megvalósítandó 

értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat.  
 

3. Elfogadja, hogy a 2017. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek 
kifizetésre, és csak a 2017. évi értéknövelő munkák számláival történő 
kompenzálások után, az év végi záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül 
átutalásra.  

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
             dr. Lukács Zoltán jegyző (kivonatok megküldéséért) 
Határidő: azonnal 
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6.) Előterjesztés a Somogyjádi Belső- Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Személyesen is részt vettem Somogyjádon a Belső Ellenőrzési Társulás Társulási Tanácsának 
ülésén, ahol egyhangúlag elfogadta a tanács a társulási megállapodás módosítását. A változások 
bejegyzéshez szükséges az összes érintett önkormányzat képviselő-testületi felhatalmazása és 
a megállapodás polgármesterek által történő aláírása. A módosítás része, hogy a társulási 
megállapodásba bekerül a közterület felügyelet is. Ezzel bármely önkormányzat élhet. Ha nem 
vesszük igénybe, akkor természetesen az eddigi társulási díjunk sem fog emelkedni. Kérem, 
hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Természetesen egyetértek a javaslattal, ez egy új lehetőséget biztosít a társulásban meglévő 
önkormányzatok számára. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

91/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kaposvár Környéki Belső 
Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés 
mellékletét képező változatlan formában jóváhagyja, elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul, legkésőbb 2016. 
szeptember 15-ig küldje meg a Társulás Elnökének. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester, közlésért dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A belső ellenőrzési társuláshoz hasonlóan a társulási tanács elfogadta a társulási megállapodás 
módosítását Somogyjádon. Számos önkormányzat előzetesen jelezte a kiválási szándékát a 
társulásból 2017 január 1-vel. Kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Nem kívánunk akadályt gördíteni a megállapodás módosítása elé, javaslom a javaslat 
elfogadását. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

92/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogyjádi Mikrotérségi 
Szociális Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés mellékletét képező 
változatlan formában jóváhagyja, elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul, legkésőbb 2016. 
szeptember 15-ig küldje meg a Társulás Elnökének. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester, közlésért dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat 
benyújtására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A jegyző úr tájékoztatott a pályázati lehetőségről, miszerint a közös hivatalt fenntartó 
székhelyönkormányzat jogosult pályázatot beadni az ASP rendszerhez való kötelező 
csatlakozás minimális rendszerkövetelményeinek biztosítása érdekében. Az önkormányzati 
adórendszer illetve a gazdálkodási rendszert 2017 január 1-től kötelező lesz alkalmazni, a többi 
szakrendszer bevezetésére és alkalmazására 2018-tól kerül sor. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Támogatom a pályázat benyújtását, ám meglátjuk, hogy milyen lesz a rendszer működése. 
Teljes kontroll alatt lesznek az önkormányzatok. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
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Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

93/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületet felhatalmazza Hetes Község 
Önkormányzatát, valamint annak képviselőjét Török Tiborné polgármestert, hogy 
a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez" című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás keretében 
támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatást a felhívásban foglaltaknak 
megfelelően használja fel." 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9.) Előterjesztés a települési önkormányzatok 2016. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Örülök a lehetőségnek, hogy lehetőségünk van esetlegesen plusz forráshoz jutnunk, ezért 
mindenképpen javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa a pályázat benyújtását a 
rendkívüli önkormányzati támogatásra. Ezen csak nyerhetünk, amely esetben javul a 
költségvetési mérlegünk és ez a település érdeke is egyben. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A tavalyiévben is beadtuk erre vonatkozóan a kérelmünket és bízzunk benne, hogy kedvező 
elbírálásban részesül. 
 
Riba László képviselő 
Támogatom a kérelem benyújtását. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

94/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
működőképességének megőrzése érdekében pályázatot nyújt be Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléket III. 1. 
pont szerint települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30 
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10.) Egyebek 
 
10.1.) Bölcsesség kezdete" Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola tornatermének építése 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Dan János keresett meg és juttatta el a levelét az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy a 
Bodrogon működő egyházi fenntartású iskola tornatermet szeretne építeni. Dan János kérte, 
hogy a testületi ülésen személyesen is tolmácsolja a kérését a képviselő-testületnek. 
 
Dan János 
A Baptista Gyülekezet nevében írtam és kerestem meg a képviselő-testületet. Az általános 
iskolában jelenleg 118 tanuló iratkozott be. A jogszabályi változások miatt a kötelező 
testnevelés egyre nehezebb gondot jelent az iskolánknak, amely nem rendelkezik 
tornateremmel a testnevelés órák megtartására és a kastélyépületet is már kinőttük. A 
gyülekezet a tornaterem építéséhez a tavalyi évben 15 millió forinttal járult hozzá, míg az idei 
évben félmillióval. Adományokkal együtt mintegy 28 millió forint gyűlt össze, ebből 10 millió 
magánadományokból. Az iskolában 27 bodrogi lakos dolgozik, az intézmény a legnagyobb 
foglalkoztató Bodrogon. Az építkezés már megkezdődött a falak lassan állni fognak. Annak 
érdekében kerestem meg a testületet és kértem polgármester urat, hogy szólhassak, hogy az 
önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a tornaterem építését. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A tornaterem építése a falu érdekeit is szolgálja. 
 
Dan János 
Nem önző módon akarja a gyülekezet a tornatermet használni. Nincs a falunak ilyen nagy 
terme. Ezt az önkormányzati rendezvényekre is rendelkezésre bocsájtjuk, a focicsapat is 
használhatja és rossz idő esetén akár a falunapi rendezvényeket is meg lehetne tartani. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kérdésről már többször is egyeztettünk korábban. Úgy gondolom, hogy a testület tagjainak 
nevében is ígérhetem a támogatást. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A tornaterem „emberi mértékű” lesz Sajnos arra nincs pénz, hogy kézilabdapálya méretű 
tornacsarnok épüljön. A kiszolgáló helyiségekkel együtt nem haladja meg az 500 m2-t. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mi a javaslatod polgármester úr, mennyivel támogassuk a tornaterem építését. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ez a költségvetésünktől függ. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Van-e jelenleg olyan forráshiány, amely akadályozza az építkezést. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A tetőt még az idén meg kellene csinálni. Erre még nincs meg a fedezet, de ennek előteremtése 
folyamatban van. Az iskolának van még tartaléka, ám ez biztonsági tartalék. 
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Bodó Ferenc képviselő 
Javaslom, hogy 1.000.000,-Ft-tal támogassuk az építkezést. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Egyetértek alpolgármester úr javaslatával. Kérdezem a képviselőket van-e más javaslat a 
támogatási összegre vonatkozóan. 
 
Mivel más javaslat a támogatási összegre vonatkozóan nem érkezett ezért szóban ismertetném 
a határozati javaslatot: 
 
„Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a "Bölcsesség kezdete" Óvoda, Általános 
Iskola és Zeneiskola tornatermének építéséhez 1.000.000,-Ft támogatást állapít meg az 
önkormányzat 2016. Évi költségvetésének a terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási összeg átutalásáról. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

95/2016 (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsesség Kezdete Óvoda, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7439 Bodrog, Kossuth L. u. 155.) 
tornatermének építéséhez az iskola fenntartójának a "Jó az Úr" Bodrogi Baptista 
Gyülkezet (KDB Bank:13597539-12302010-00040670) részére 1.000.000,-Ft 
támogatást állapít meg az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a terhére.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási összeg 
átutalásáról. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 
 
 

10.2.) Tájékoztató a bíróság döntéséről a NAK állásfoglalása ellen benyújtott kifogást 
elbíráló képviselő-testületi döntés ellen benyújtott fellebbezésről 

 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A képviselő-testület 2016. március 21-én zárt ülésen bírálta el a NAK állásfoglalása ellen 
benyújtó személy kifogását, amely ellen fellebbezést nyújtottak be. A tárgyalás 2016. 
Szeptember 1-én volt és az önkormányzatot új eljárásra és a felperes részére 25.000,-Ft 
perköltség megfizetésére kötelezték. Az ítéletet még nem kaptuk meg. Az indokolás az volt, 
hogy a képviselő-testületnek a közigazgatási eljárás szabályai szerinti bizonyítást kellet volna 
lefolytatnia és nem elegendő a kamara állásfoglalására hagyatkozni. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Nekem az a véleményem, hogy a jövőben a képviselő-testület ne foglalkozzon a kifogások 
elbírálásával én biztos nem fogom támogatni azt sem, hogy napirendre tűzzük. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület nem agrár szakemberekből áll, ha mezőgazdasági 
kérdésben nyilatkozni kell akkor mi elfogadjuk a kamara véleményét, hiszen szakemberekből 
áll. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A bírónő azt is mondta, hogy ilyen esetben szakértőt kell fogadni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az egész eljárás teljesen nonszensz. Az Alkotmánybírósági döntés miatt lehet a képviselő-
testület döntése ellen jogorvoslattal élni. Korábban ilyen nem volt. Úgy gondolom, hogy a 
képviselő-testület nem nyomozó hatóság és nem is lesz az. Tulajdonképpen az ilyen esetekben 
csak az önkormányzat járhat rosszul és a Kamara úgy foglal állást ahogy akar, nekik 
vesztenivalójuk nincsen, mivel ők perbe nem foghatók. Az egész rendszer aggályos és az 
önkormányzatok a vesztesi. 
 
 
10.3.) Élménypark Bodrogon 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
R. Kárpáti Péter keresett meg, hogy amennyiben az Erdei Tópart-y nak lenne megfelelő 
infrastruktúrája a 4-5 napos tábort lehetne szervezni. Többször beszélgettünk telefonon, és a 
másik ötlet,hogy ahol a gyümölcsös van jelenleg, ott ki lehete alakítani egy filmes bemutató 
parkot is. Ehhez természetesen magánbefektetőkre is szükség lenne. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Erre a kérdésre később térjünk vissza. 
 
 
10.4.) Tájékoztató a korábban használt FIAT típusú falugondnoki buszhoz tartozó 

gumikról 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A korábban értékesített falugondnoki buszhoz tartozó gumikat az iskolaépület padlásán 
megtaláltuk. A kérdésem, hogy ezek részei voltak-e az adásvételnek, mert ha nem 25.000,-Ft-
ért Sárdi Zsolt bodrogi lakos megvásárolná azokat. 
 
Riba László képviselő 
Ezek az autógumik a falugondnoki buszhoz tartoztak, csak elfelejtettük átadni őket, mert olyan 
gyorsan történt a gépjármű értékesítése. Ezeket az új tulajdonosnak át kell adnunk. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Úgy gondolom, hogy ami az autó tartozéka volt azt át kellett volna adni az új tulajdonosnak.  
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További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


