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Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 14–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 
 Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
 
 
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: 
 

96/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. október 14. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzata Képviselő–testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

2. Előterjesztés a falugondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Beszámoló a temető üzemeltetéséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 



- 2 - 
 

 
 

6. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel 
támogatására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

7. Egyebek 
 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzata Képviselő–testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem dr. Lukács Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyzőt 
A képviselő-testület a 2014. június 19-i ülésen tárgyalta meg és fogadta el a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. (VI.20.) önkormányzati rendeletet, mely 
gyakorlati alkalmazása során szükségessé vált annak felülvizsgálata. 
 
A felülvizsgálatot az indokolja, hogy a településen számos olyan ingatlan található, amelyeknek 
a tulajdonosa már egyáltalán nem lakik Bodrogon vagy külföldön tartózkodik és az ingatlana 
udvarát egyáltalán nem tartja rendben, nem gondozza. A rendelet tervezet apróbb kiegészítést 
tartalmaz, melynek elfogadása esetén lehetőség nyílna az elhanyagolt ingatlanokon is a 
végrehajtási eljárás keretében a kényszerkaszálás elrendelése és elvégzése.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm jegyző úr tájékoztatását Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 
 
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: 
 

9/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (X. 17.) 
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. 
(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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2.) Előterjesztés a falugondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A falugondnoki álláshelyre kiírt pályázati felhívásra 5 pályázó adta be a pályázatát. Az 
előterjesztés részletesen tartalmazza a pályázók anyagát. Bognár Béla pályázó kizárólag az 
önéletrajzát csatolta a pályázatához , így az ő pályázata nem felelt meg az előírásoknak. Bajók 
Gábor, Veres Endre és Kovács Balázs teljes mértékben hiánytalan pályázati anyagot 
nyújtott be míg Kovács Béláné erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló könyvelt 
küldemény feladóvevényét csatolta, egyebekben a beadott pályázat teljes. Az előterjesztésben 
a 4 pályázó esetében szerepel határozati javaslat, így közülük kell kiválasztani az állásra 
legmegfelelőbb személyt. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A tegnapi nap folyamán több képviselővel is beszélgettünk és arra jutottunk, hogy célszerű 
lenne a pályázókat behívni és személyesen is meghallgatni őket az elképzeléseikről. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A pályázatot úgy írtuk ki, hogy legkésőbb a mai napon döntés születik. Jegyző úr javasolta, 
hogy a pályázókat, hívjam meg a testületi ülésre, ám ezt nem tartottam szükségesnek, hiszen 
mindannyian ismerjük őket. 
 
Riba László képviselő 
Úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben van a képviselő-testület, mert igazán véleményem 
szerint egyik pályázó sem felel meg az elképzeléseinknek. A legjobb az lett volna ha Pintér 
Róbertné is szerepelt volna a pályázók között, ám neki sajnos nincsen jogosítványa. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A falugondnok egyben a település „arca” is, hiszen emlékszem még rá, amikor én is 
falugondnok voltam, hogy mindig úgy köszöntötte, hogy megjött Bodrog is. Tulajdonképpen 
két személy az, aki véleményem szerint szóba jöhet, Bajók Gábor és Kovács Balázs. Mindkét 
személy mellet szólnak érvek és ellenérvek egyaránt. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Ugyanazt tudom elmondani, amit Madarász Dezső képviselőtársam az imént elmondott. 
Figyelembe kell vennünk az önkormányzat anyagi lehetőségeit is és az nyilvánvaló, hogy az 
IKSZT-ben a jövőben 2 embert nem tudunk alkalmazni. Ha nem tudjuk már behívni a 
személyeket és most dönteni kell, akkor én Bajók Gáborra teszem le a voksom, mivel neki már 
volt ezt megelőzően is tapasztalata, hiszen Riba László falugondnok mellett is tevékenykedett. 
 
Erdei Norbert polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést. A személyekről külön-külön fogunk szavazni függetlenül attól, hogy 
valaki esetleg már korábban megkapja szükséges szavazatok számát. 
 
Kérem, hogy aki Kovács Béláné falugondnoki kinevezésével egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 0 igen, 5 nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki munkakörre 
kiírt pályázat eredményesnek nyilvánítja és Kovács Béláné 7439 Bodrog, Kossuth 
u. 56 sz. alatti lakost nem választja falugondnoknak. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kovács Béláné falugondnoki kinevezését nem 
támogatta. 
 
Kérem, hogy aki Bajók Gábor falugondnoki kinevezésével egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki munkakörre 
kiírt pályázat eredményesnek nyilvánítja és Bajók Gábor 7439 Bodrog, Petőfi 
Sándor u. 7. sz. alatti lakost választja falugondnoknak. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázó 
falugondnoki munkakörbe történő közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezését 
aláírja, valamint felette az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Bajók Gábor falugondnoki kinevezését támogatta. 
 
Kérem, hogy aki Veres Endre falugondnoki kinevezésével egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 0 igen, 5 nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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99/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki munkakörre 
kiírt pályázat eredményesnek nyilvánítja és Veres Endre 7439 Bodrog, Kossuth 
Lajos u. 115. sz. alatti lakost nem választja falugondnoknak. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Veres Endre falugondnoki kinevezését nem támogatta. 
 
Kérem, hogy aki Kovács Balázs falugondnoki kinevezésével egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 0 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki munkakörre 
kiírt pályázat eredményesnek nyilvánítja és Kovács Balázs 7439 Bodrog, Kossuth 
Lajos u. 33. alatti lakost nem választja falugondnoknak. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kovács Balázs falugondnoki kinevezését nem 
támogatta. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Gratulálok Bajók Gábornak az újonnan megválasztott falugondnoknak és sikeres munkát 
kívánok részére. 
 
 
3.) Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Kiss Istvánnét a beszámoló ismertetésére. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
Az előterjesztés a 2016 június 30-ig tartalmazza az adatokat, melynek a végére odaírtam az 
azóta bekövetkezett változásokat is. Szentgróti József alpolgármester korábban is kérte már a 
kimutatást. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Megköszönöm Kiss Istvánnénak a beszámoló ismertetését. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
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Szentgróti József alpolgármester 
A beszámolót átolvastam és megállapítható, hogy jól állunk. Hasonló folytatásban bízok az év 
végéig és jövőre is. 
 
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: 
 

101/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4.) Beszámoló a temető üzemeltetéséről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Zsobrák Imre temetkezési vállalkozó megküldte a beszámolóját a temetőben végzett 
tevékenységről. Azt nem kívánom szóban kiegészíteni. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Riba László képviselő 
Javaslom a beszámoló 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: 
 

102/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temető üzemeltetéséről szóló 
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az írásbeli előterjesztés minden képviselő részére kiküldésre került, amely tartalmazza a 
döntéseinket, illetve az abból adódó feladatoknak az elvégzését. Javaslom az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
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: 
 

103/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2016. április 18. és szeptember 12. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
6.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel 

támogatására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Gyertyás Lászlóné Uszkai Kitti édesanyja kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a lánya 
8. osztályos tanuló és részt szeretne venni azArany János Tehetséggondozó Programban. A 
bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola nevelőtestülete a 2016. szeptember 20-i 
nevelőtestületi értekezletén támogatta Uszkai Kitti részvételét a programban. Szükség van 
továbbá a képviselő-testület döntésére is.  
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Előzetesen már egyeztettünk a képviselőkkel és javasoltam, hogy tanévenként 20.000,-Ft-tal 
támogassuk, amely a határozati javaslatban is szerepel, így támogatom. 
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Madarász Dezső képviselő 
Egyetértek a javaslattal, az anyagi lehetőségeink most adottak a támogatáshoz is. 
 
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: 
 

104/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Uszkai Kitti 
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Gyertyás Anikó) Bodrog település 
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) tanévenként 
20.000,-Ft egyszeri szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét 
a település költségvetésében biztosítja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János 
Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen 
határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott 
középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 

 
 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Apáti István kérelmében döntés 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Apáti László megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy az általa illetve a testvére 
által az önkormányzatnak ajándékozott ingatlanról a fákat kitermelhesse. Apáti úr becsatolta a 
73/2009. (V.12.) sz képviselő-testületi döntés kivonatát is. Akkor olyan megállapodás született 
a bodrogi képviselő-testülettel, hogy az ajándékozásért cserében a fákat kitermelheti. Heizler 
Kornél korábbi polgármesterrel is beszéltem telefonon, ám ő sem emlékezett a konkrét esetre. 
A probléma abból adódik, hogy az akkori határozatban az szerepel, hogy „az elkövetkező 
években a téli tüzeléshez szükséges famennyiséget térítésmentesen kitermeljek”. Most akkor 
mit jelent az „elkövetkező években”. A határozathozatal óta eltelt ár 7 év. Apáti urat is 
meghívtam a testületi ülésre, hiszen mint az ügyben érintett elő tudja adni a kérését és emlékszik 
az akkor született megállapodásra. Felkérem Apáti László urat, hogy ismertese a kérelmét a 
testülettel. 
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Apáti László 
Abban állapodtunk meg akkor az önkormányzattal, hogy amíg az út el nem készül a temető 
mellet, addig jogosult kitermelni a fát. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Született-e külön megállapodás a fakitermelésre vonatkozóan vagy van-e más szerződése, mert 
itt csak a kivonat található. 
 
Apáti László 
Külön megállapodás nem született csupán ez a képviselő-testületi döntés. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A területet meg kell tekinteni és fel kell mérni az ott található fa mennyiségét. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Milyen széles az út a temetőnél. 
 
Riba László képviselő 
3 és 6 méter között változik. Az ott található fa 
 
Erdei Norbert polgármester 
Volt-e már kitermelés erről a területről. 
 
Apáti László 
Most lenne az első vágás. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Úgy gondolom, ha már a megállapodás megszületett 2009-ben és még nem volt kitermelés 
akkor engedélyezzük egyszeri alkalommal a kitermelést és nézzük meg, hogy mennyi fa lesz. 
Az egész terület a tulajdoni lap szerint 1865 m2, vegyük figyelembe a terület mostani értékét, 
és ha a kitermelt fa értéke több lenne azt tartsuk meg. 
 
Riba László képviselő 
Ez szinte értéktelen terület és az ott található fa mennyisége is csekély.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Javaslom, hogy a képviselő-testület Apáti László részére engedélyezze egyszeri alkalommal 
2016-ban – a fákat térítésmentes kitermelését. 
 
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: 
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105/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2009. (V.12.) sz. 
képviselő-testületi határozattal összhangban engedélyezi Apáti László 7439 
Bodrog, Kossuth Lajos u. 147. sz. lakos számára, hogy Bodrog Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő Bodrog 0104/14 hrsz-ú út művelési ágú 
ingatlanról – egyszeri alkalommal 2016-ban – a fákat térítésmentesen kitermelje.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 

 
 
7.2.) Temető melletti árok rendezése 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A temető melletti árok rendezését kellene elvégezni, annak érdekében, hogy megfelelő 
parkolóhelyeket tudjunk kialakítani. Az árokba 30 db betongyűrű elhelyezésére van szükség, 
melyek ára darabonként ÁFÁ-val együtt 10.600,-Ft. Kérem, hogy a képviselő-testület 
támogassa az árok rendebetételét és a betongyűrűk megvásárlását, mellyel a vízelvezetés is 
javulna. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A betongyűrűk előtt egy szikkasztót kellene kiépíteni annak érdekében, hogy nagy eső esetén a 
sár ne folyhasson be a gyűrűkbe, mert akkor könnyen eldugulhat. 
 
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: 
 

106/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a temető mellett 
található árok felújításával és hozzájárul 30 db betongyűrű beszerzéséhez 
darabonként 10.600,-Ft áron. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
beszerzés és az elhelyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
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7.3.) Járdafelújítás 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Településünk járdája több helyen nagyon rossz állapotban van. Előzetesen felmértem a járda 
állapotát és körülbelül 80 méter járdaszakaszt kellene felbontani és újra betonozni. Beszéltem 
a faluban élő hat kőművessel és mindegyikőjük vállalta, hogy egy-egy járdaszakasz 
betonozásához hozzájárul a saját munkájával társadalmi munkában. 
Ezen felül Veszelka Viktor is felajánlott egy nap segítséget és 10 mázsa cementet. A munka 
elvégzéséhez szükséges sóder és cement költsége meghaladja a polgármester saját hatáskörébe 
tartozó döntést, így kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy járuljanak hozzá a járdák 
felújításához, melynek előre látható költsége 250.000.- forint lesz. 
 
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: 
 

107/2016 (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő 80 méteres járdaszakasz felújításához 250.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok elvégzéséhez 
szükséges anyagok beszerzésére és intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 

 
 
7.4.) Sportpálya fűnyírása 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Szeretném bejelenteni, hogy a sportpálya nyírása során a hálótartó vasak bennmaradtak a 
földben, amely nem volt látható és a fűnyírótraktorral rámenve mintegy 20.000,-Ft kár 
keletkezett a fűnyírógépben. A jövőben nem szeretnénk nyírni a fűvet, mert ilyen károk 
keletkeznek és az önkormányzat amúgy is támogatta a sportegyesületet 200.000,-Ft-tal. A 
honlapról letöltött szerződés alapján közel 1,5 millió forint TAO-s támogatást kapott az 
egyesület abból bőven futja, akár fűnyírótraktor beszerzésére és a pálya karbantartására. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Polgármester úr teljesen el van tévedve a számokkal, erről most úgy gondolom ne nyissunk 
vitát. 
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Erdei Norbert polgármester 
A nyugdíjasklub is megkapja a támogatást és a tűzoltó egyesület is. Az egyesületnél mi magunk 
nyírjuk le a fűvet nem kérünk az önkormányzattól segítséget. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A Sportegyesületet nem lehet összehasonlítani a nyugdíjas klubbal. Az önkormányzat a 
sportegyesületet mindig is kiemelten kezelte. Nem jelent ez akkora feladatot és sok ember 
szórakozását biztosítja hétvégenként, hiszen szinte ez az egyetlen rendezvény amelyet 
viszonylag sokan látogatnak. 
 
Riba László képviselő 
A kapuk mögött soha nem szoktunk fűvet nyírni, egy kicsit jobban oda kellene figyelni a 
fűnyíráskor. A másik dolog pedig az, hogy az a terület az önkormányzat tulajdonában van 
ellentétben a tűzoltó egyesület területével, így annak nyírása az önkormányzat feladata, amelyre 
a költségvetési normatívát is megkapjuk. 
 
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


