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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 9–én 17.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
 
Erdei Norbert polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Riba László és Bodó 
Ferenc képviselők előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-
testület.  
 
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: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

126/2016 (XII.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 
december 9. napján megtartott nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a szennyvízelvezetési agglomeráció műszaki dokumentációjának 

jóváhagyására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Előterjesztés Vörs Község Önkormányzatának a Somogy Megyei 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről 
Előadó: Erdei Norbert alpolgármester 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.)  Előterjesztés a szennyvízelvezetési agglomeráció műszaki dokumentációjának 
jóváhagyására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A 2016. novemberi testületi ülésen a 113/2016. (XI.09) számú és 114/2016. (XI.09) számú 
képviselő-testületi határozatokkal döntöttünk arról, Hetes-Csombárd-Bodrog-Mezőcsokonya-
Somogysárd-Újvárfalva szennyvíz-elvezetési agglomerációt kívánunk kialakítani, illetve 
megbíztuk a céget a műszaki dokumentáció elkészítésével. 
 
Az anyag elkészült, amelyet minden képviselő részére megküldtünk. Amennyiben a 
képviselőknek javaslata van a dokumentációval kapcsolatban kérem jelezze. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni 
 
Madarász Dezső képviselő 
A műszaki dokumentáció biztosan az előírásoknak megfelelően készült. A testületben nem 
rendelkezik senki olyan szakértelemmel, amely alapján szakszerű véleményt tudnánk 
nyilvánítani. Meg kell bíznunk a cégben, hiszen ezt minden érintett településnek el kell 
fogadnia. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Egyetértek Madarász Dezső képviselővel. Az anyagot szakemberek készítették és ennek 
megfelelően meg kell bíznunk bennük. Ezért is fogadtuk el korábban, hogy ők készítsék el a 
műszaki dokumentációt. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

127/2016 (XII.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kristály Tervező, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. által készített, „Hetesi szennyvízkezelési agglomeráció 
bővítése – Hetes, Csombárd, Bodrog, Mezőcsokonya, Somogysárd, Újvárfalva 
települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” tárgyú, 1675-00-AL-000-
ÁL. számú műszaki dokumentációt változatlan formában jóváhagyja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Előterjesztés Vörs Község Önkormányzatának a Somogy Megyei Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Vörs Község Önkormányzata jelezte a szándékát, hogy csatlakozni kíván a Somogy Megyei 
Önkormányzati Társuláshoz. Mivel Bodrog is tagja a társulásnak, így kell a mi 
önkormányzatunk hozzájáruló nyilatkozta is. Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és támogassuk Vörs csatlakozását. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ha szinte minden somogyi önkormányzat tagja a társulásnak, akkor Vörs miért csak most 
csatlakozik.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Ezt nem tudjuk pontosan, ám elképzelhető, hogy korábban más formában látták el ezt a 
feladatot és társulásban való ellátás esetén olcsóbb lenne. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

128/2016 (XII.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselőt-testülete Vörs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz 2017. 
január 1-jétől történő csatlakozási szándékát támogatja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 


