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Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 9–én 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
 
 
Erdei Norbert polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Riba László képviselő 
előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Mivel további javaslat nem érkezett ezért javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket 
tárgyalja meg a képviselő-testület. Kérem, hogy határozzunk napirendről. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

110/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. november 9. napján megtartott nyilvános ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendelet megalkotására. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

2. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzéséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Beszámoló az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Előterjesztés szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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6. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

7. Előterjesztés a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére 
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatre 
beérkezett kérelmek elbírálásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

8. Egyebek 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet 

megalkotására. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem dr. Lukács Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyzőt 
A rendelet tervezetet a tavalyi rendelet figyelembevételével készítettük el. A jövedelemhatárok 
nem változtak, a kérelmek beadásának határideje 2016. november 25. A határidő a képviselő-
testület kérésének megfelelően került meghatározásra, annak érdekében, hogy minél előbb 
döntést lehessen hozni és a tűzifát a rászorulók részére eljuttatni. A rendelet tervezet tartalmazza 
a pályázati kiírásban foglalt kötelező elemeket és családonként 2 m3 fa adható a tervezet szerint. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm jegyző úr tájékoztatását. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Elfogadhatónak tartom a családonkénti 2 m3 fa mennyiséget, mivel az idei évben kevesebbet 

kaptunk, így több kérelmező számára tudunk tűzifát biztosítani. A lényeg, hogy minél 
gyorsabban dönthessünk a kérelmekről, mivel már sokan érdeklődtek a szociális tűzifával 
kapcsolatban, a lakosság már várja. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Most már minden évben várják az emberek, hiszen a média is már jó előre közreadta, hogy idén 
is biztosíthatnak az önkormányzatok a rászorulóknak tűzifát. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A képviselő-testület döntéséről a lakosságot minél szélesebb körben tájékoztatni fogjuk. Nem 
csak a hirdetőtáblán helyezzük el a felhívást, hanem minden családhoz eljuttatjuk a tájékoztatót. 
A hivatal a felhívást elkészíti és megküldi a részünkre, amelyet már a holnapi nap folyamán 
közzéteszünk. A kérelmek beérkezésére megfelelő idő áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi, 
hogy minél gyorsabban dönthessünk. 
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Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

10/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) 
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2.) Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzéséről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A támogatói okirat alapján 47 m3 tűzifát kaptunk, melyhez további 5 m3 tűzifát kell rendelnünk 
annak érdekében, hogy a pályázati felhívásban szereplő önerőt biztosítsuk. Ez alapján 52 m3 
tűzifát kell rendelnünk.  
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
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 meghozta az alábbi határozatot: 
 

111/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Erdei Norbert 
polgármestert 52 erdei m3 tűzifa SEFAG Zrt-től való beszerzéssel összefüggő 
intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Erdei Norbert 
Határidő: értelem szerint 

 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Kiss Istvánnét a beszámoló ismertetésére. 
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Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
Az előterjesztés a 2016 szeptember 30-ig tartalmazza az adatokat. Az önkormányzat 
időarányosan jól áll. A lényeges változás, hogy új falugondnok került kinevezésre a korábbi 
falugondnok jogviszonyának megszüntetését követően, így a személyi változások révén az 
önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma 1 fővel csökkent. Ennek következtében a 
személyi kiadásokban a megtakarítás csak a IV. negyedévben fog jelentkezni. Amennyiben 
kérdésük van a képviselő-testületi tagoknak szívesen állok a rendelkezésükre. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm Kiss Istvánné beszámolóját. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A beszámoló részletes adatokat tartalmaz. Azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg mennyi a 
pénzmaradvány. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
A jelenlegi állás szerint 13 millió forint a rendelkezésre álló összeg. 
 
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: 
 

112/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4.) Előterjesztés szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozására 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az agglomeráció létrehozásával Bodrog lakosságának is megnyílna a lehetőség a 
szennyvízhálózat kialakítására. Ahogy az előterjesztésben is szerepel kétféle változat van. Az 
egyik Hetes és Csombárd nélküli, ahol már jelenleg is ki van építve a szennyvízhálózat. A másik 
változat szerint Somogysárd, Mezőcsokonya, Újvárfalva és Bodrog alkotná az agglomerációt. 
A polgármesterekkel már előzetes egyeztetés történt, ahol az „A” változatot preferálták és a 
tanácskozáson jelen lévő szakemberek is az „A” változatot tartották kedvezőbbnek és 
költséghatékonyabbnak. A határozati javaslatban is ez szerepel. Ez csak az első lépés lenne, 
mert a pályázat benyújtása csak ezután lehetséges. Ehhez 95% uniós támogatást lehetne 
szerezni, melyhez 5 % önerőt kell biztosítani, ám lehetőség nyílna pályázni az önerő alapra is. 
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A lakosság számára ez nagyon kedvező, mivel egy fillérjükbe sem kerülne a szennyvízhálózat 
kiépítése, ugyanakkor az ingatlanárak emelkednének is.  
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Ez a beruházás óriási segítség lenne a településünk és annak lakossága részére. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Sokan megkerestek már ezzel a kérdéssel kapcsolatban a faluban. Véleményem szerint ezzel 
csak nyerhetünk és előrelépés lenne. A lakosságot is minél szélesebb körben tájékoztatni kell 
az előnyökről. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Korábban is volt már erre program, ám Bodrog sajnos mindig kimaradt belőle. Ez a jövő, ebből 
kihátrálni nem szabad. Első körben a tervezési költségekhez kell hozzájárulni 150.000,-Ft+Áfa 
összeggel, amelyből, ha jól értelemezem akkor sikeres pályázat esetén Hetes és Csombárd 
vissza fog téríteni összeget és így mind a hat érintett településnek 100.000,-Ft+Áfa összeget 
kell fizetnie. Ez az összeg rendelkezésre áll, az alkamat nem szabad elszalasztani. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Az előkészítéshez hozzá kell járulnunk és amint lehet a pályázatot be kell adni, ez nem is lehet 
kérdéses. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az összes környező településen ki van már építve a szennyvízhálózat. Szerintem ez az utolsó 
lehetőség, amellyel mindenképpen élnünk kell. 
 
Erdei Norbert polgármester  
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatát.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

113/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékában áll a 

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét 
nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről , valamint a 
szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) 
Korm. rendelet alapján Hetes-Csombárd-Bodrog-Mezőcsokonya-
Somogysárd-Újvárfalva szennyvíz-elvezetési agglomerációt kialakítani. 
 

2. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködik Hetes, 
Csombárd, Mezőcsokonya, Somogysárd, Újvárfalva községek 
önkormányzatainak Képviselő-testületeivel a települési szennyvíz-elvezetés és 



- 6 - 
 

 
 

a szennyvizek biológiai szennyvíztisztításának, illetőleg a települési szennyvíz 
ártalommentes elhelyezésének megvalósítása érdekében. 
 

3. A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében Bodrog Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Dunántúli Regionális Vízmű 
támogatását a szennyvízelvezetési agglomerációba létrehozásában. 
 

4. Bodrog Község Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Erdei Norbert polgármestert az agglomeráció létrehozásával kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Szavazásra bocsájtja az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

114/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kristályvíz Tervező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft által az agglomerációs lehatárolás elvégzésére 
vonatkozó árajánlatot elfogadja és annak elvégzéséhez a ráeső 150.000,-Ft+ÁFA 
összeget Mezőcsokonya Község Önkormányzat részére átadott pénzeszközként 
átadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
 
5.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A tavalyi évben az önkormányzati dolgozók személyi anyagainak az ellenőrzését kértük, az 
idén a házipénztárt kérjük ellenőriztetni. Az előterjesztés az egyéb szakmai információkat 
tartalmazza, így azt nem kívánom kiegészíteni 
 
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: 4 fő 
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Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

115/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2017. évi belső ellenőrzés feladatkörében eljárva az önkormányzat házipénztárának 
anyagát kívánja ellenőrizni.  
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
 

 
6.) Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A beiskolázási körzetekről korábban is döntött már a képviselő-testület. Többször kértük már, 
hogy a Hetesi Somssich Imre Általános Iskolát jelöljék ki kötelező felvételi körzetnek, miután 
Osztopánban megszűnt az iskola. A gyerekek eddig is Hetesre, illetve a helyi baptista iskolába 
jártak, egyébként meg a szülők döntik el, hogy hova íratják be a gyerekeiket. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Egyetértek a javaslattal, de ez csak formalitás. A Kormányhivatal kikérte a testület véleményét 
és élnünk kell a jogszabályban biztosított lehetőségünkkel. A javaslattal egyetértek. 
 
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: 
 

116/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő- testülete a nevelési oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a Somogy Megyei 
Kormányhivatal által megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárainak meghatározása kapcsán megerősíti a 6/2016. (I.20.) határozatát és 
kéri, hogy a Hetesi Somssich Imre Általános Iskolát jelöljék ki kötelező felvételi 
körzetként. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 
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7.) Előterjesztés a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére 
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatre 
beérkezett kérelmek elbírálásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Csatlakoztunk a Bursa Hungarica pályázathoz és a településen is meghirdettük. A napokban 
kapott tájékoztatás alapján a beadási határidőt meghosszabbították november 15-ig. Az eredeti 
határidőig három pályázó adta le az anyagát, amelyben most dönteni tudunk. Amennyiben még 
érkeznek be pályázatok, akkor azokat a soron következő ülésen el lehet bírálni. A javaslatban 
minden kérelmező részére 5.000,-Ft támogatást javaslok megállapítani. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A támogatás mértékével egyet értek. Úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten 
támogatni kell a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat.  
 
Madarász Dezső képviselő 
Egyetértek polgármester úr javaslatával. 
 
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: 
 

117/2016 (XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017. tanév második és 
a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtandó támogatás mértékét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
1. Dabronaki Szellő 7439 Bodrog, Petőfi u. 33. 5.000,-Ft 
2. Paróczi Gergő 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 139/A 5.000,-Ft 
3. Paróczi Csenge 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 139/A 5.000,-Ft 

 
Felelős:  Erdei Norbert polgármester,  
Határidő:  2016. december 15. 
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8.) Egyebek 
 
8.1.) Önkormányzati fakitermelés 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A héten elkezdődött a fakitermelés. A képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem arról, 
hogy az önkormányzat 14.000,-Ft/m3 kedvezményes áron fogja értékesíteni a fát. Az előzetes 
tervezés alapján, mintegy 50 m3 fával számoltunk, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ez a mennyiség nem lesz meg. Nagyon sok a vékony fa, amelyet értékesíteni nem lehet. Ezzel 
azt tervezzük, hogy akik akarják ingyen összeszedhetik és elvihetik. A Bodrogi Hírmondó a 
mai napon lett eljuttatva a lakosság részére, amelyben már szerepel a felhívás. Eddig már 
négyen jelezték, hogy akarnának vásárolni. Péntekig lehet jelezni az igényeket, amelyről a 
következő ülésen dönteni is tudunk. Ez nem keverendő össze a szociális tűzifával, mert ez az 
önkormányzat saját területén lévő erdőből származik. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nem lett volna jobb várni még pár évet a kitermeléssel, hiszen ahogy polgármester úr mondja 
sok a vékony fa. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ez nem tarvágás, hanem gyérítés. Ezt a feladatot már a tavalyi évben el kellett volna végezni, 
Riba László képviselő is erről tájékoztatott, ám valamilyen oknál fogva elmaradt. Az erdész 
szakemberrel egyeztettem és azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez az erdő szempontjából 
kedvező, mert azok a fák kerülnek kivágásra, amelyek a lombkorona alatt vannak és csak 
elszívják az egészséges fáktól a tápanyagot. A gyérítés révén a megmaradó fák gyorsabban 
tudnak nőni, ami az előnyünkre fog szolgálni. 
 
 
8.2.) Ünnepi díszkivilágítás 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az E-ON-tól kaptam tájékoztatást, hogy amennyiben a villanyoszlopokon díszkivilágítást 
akarunk elhelyezni akkor, ezt hogyan tehetjük meg, milyen engedélyek szükségesek és melyek 
azok a cégek, akik ezzel foglalkoznak. Amennyiben a képviselő-testület igényli, akkor 
felveszem a kapcsolatot az E-On-nal és beszerzem a szükséges árajánlatokat. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Véleményem szerint a település három frekventált helyén lehetne elhelyezni a díszkivilágítást, 
ám nem olyanra gondolok, amely néhány környező településen található. Kizárólag a 
villanyoszlopokra elhelyezett díszkivilágítás nem mutat jól. Szerintem érdemesebb az út felett 
átnyúló diszkivilágításban gondolkozni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Erre most már nem lenne elég idő. A tavalyi díszkivilágítás a főtéren és a faluháznál rendkívül 
tetszett, csakúgy, mint a harangláb megvilágítása. Erre kellene idén is összpontosítani és még 
hangulatosabbá tenni. Sok pozitív visszajelzés érkezett a tavalyi évben is. 
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8.3.) Tornaterem támogatás köszönetnyilvánítás 
 
Madarász Dezső képviselő 
Megkértek, hogy tolmácsoljam az képviselő-testület felé az iskola köszönetét azért, mert a 
képviselő-testület 1.000.000,-Ft-tal támogatta a tornaterem építését. Mindenkinek javaslom, 
hogy nézzen körbe az építkezésen, mert nagyon jól haladunk. Ekkora összeget a bodrogi testület 
korábban még semmilyen célra sem adott.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
A jó célra szívesen adunk. Az épület a településé marad, nem lehet innen elvinni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Olyan helység lesz, ahol akár egy 150 fős rendezvényt is meg lehet tartani. Úgy gondolom, 
hogy szorosan együttműködik az iskola az önkormányzattal a jövőben is és a helységet igény 
szerint az önkormányzat rendelkezésére bocsájtja. 
 
 
8.4.) Ravatalozó felújítása 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Azt szeretném kérdezni a polgármester úrtól, hogyan áll a ravatalozó felújítása. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A munkálatokat átmenetileg fel kellett függeszteni, mivel a héten az önkormányzati 
fakitermelés a legégetőbb feladat. A ravatalozónál véleményem szerint 1 napi munka lehet 
vissza. Amint végeztünk a fakitermeléssel nekiállunk befejezni az épületet. A kúp és 
szegélycserepek felrakása hiányzik, illetve vannak még kisebb festési munkálatok. A jövő héten 
be lesz fejezve. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Láttam már a munkálatok állását és amint azok befejeződnek, az abban közreműködőknek meg 
kell köszönnünk a munkájukat. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A jövő évben a térkövezést is meg lehet valósítani. Erre kell a jövő évi költségvetésben forrást 
találni. A mai napon megjelent Bodrogi Hírmondóban megköszöntem mind a ravatalozó, mind 
a járdafelújításban részt vevő embereknek a munkájukat illetve a felajánlásukat.   
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nagy előrelépés ez a településnek, hogy végre rendbe lesz ez a ravatalozó is. 
 
Erdei Norbert polgármester 
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


