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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 20–án 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Madarász Dezső képviselő 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. 
Javasolom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest a következő új 
napirendi pontot is tárgyalja meg a képviselő-testület:  

• Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
A javasolt módosításnak megfelelően ismertetem a napirendi javaslatot: 

1. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat polgármesterének illetményére és 
költségtérítésére 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázat konzorciumban történő benyújtására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Egyebek 
 
Kérem, hogy határozzon a testület a napirendi pontokról. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
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1/2017. (I. 20.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
január 20. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
1. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat polgármesterének illetményére és 

költségtérítésére 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Előterjesztés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázat konzorciumban történő benyújtására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Egyebek 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat polgármesterének illetményére és 

költségtérítésére 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek. Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, 
döntsön a kizárás kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az előterjesztés tartalmazza az Mötv. szerinti illetmény, valamint költségtérítés mértékét. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Riba László képviselő 
Nem hiszem, hogy sok választásunk lenne, hiszen a törvény meghatározza az illetmény és a 
költségtérítés mértékét. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Örülök annak, hogy valamelyest rendezték a polgármesterek illetményét, de megjegyezném, 
hogy még ez az összeg sem éri el a 2010-es szintet. Ha jól emlékszem akkor a polgármester 
illetménye 300.000,-Ft volt, melyhez mintegy 100.000,-Ft költségtérítés is járt. Elfogadhatatlan 
volt a kistelepülések polgármestereinek a bére. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Mivel polgármester úr bejelentette az érintettségét, a kizárásról a testületnek vita nélkül, a 
megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért 
azzal, hogy Erdei Norbert polgármestert a polgármesterének illetményére és költségtérítésére 
vonatkozó döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2017. (I. 20.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármestert 
illetményének és költségtérítésének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Szavazásra bocsátom a polgármester illetményére vonatkozó előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot: 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2017. (I. 20.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármester 
illetményét 2017. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján – figyelembe 
véve a település lakosságszámát – az államtitkárnak a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott illetményének 30%-ban, havi bruttó 299.200,-Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásra bocsátom a polgármester költségtérítésére vonatkozó előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot: 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
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Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2017. (I. 20.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármester 
költségtérítését 2017. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetményének 15 
%-ban, havi bruttó 44.880,-Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
2.) Előterjesztés A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszáma pályázat 
konzorciumban történő benyújtására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A pályázat kapcsán már többször tárgyaltunk. Úgy volt, hogy a pályázat már tavaly májusban 
megjelenik, ám jelentős csúszás történt a megjelentetéssel. Sajnos a Vidékfejlesztési Operatív 
Program keretében csak kevés olyan pályázati felhívás található, amelyekre az önkormányzatok 
is beadhatnak pályázatot. A pályázathoz továbbá 15% önerőt kell biztosítani. A felhívás 
keretében 2 célterület van meghatározva az 1. célterület esetében külterületi utak fejlesztésére 
nyílik lehetőség, míg a 2. célterület esetében erő- és munkagép beszerzése lehetséges. 
Somogyjád polgármesterével többször egyeztettem. Úgy gondolom, hogy a település 
fejlesztése érdekében mindenképpen szükséges lenne Somogyjád és Bodrog közötti külterületi 
földút szilárd burkolattal történő ellátása. Ezáltal a településünk könnyebben megközelíthető 
lenne és véleményem szerint a turisztikai fejlődés szempontjából is óriási előrelépés lenne. 
Tárgyaltunk már tervezővel és előzetes árajánlatot is bekértünk. Kezdetben elég magas ajánlatot 
tettek, ám ebből is sikerült alkudni. A tervezés kb 1,7 millió forint lenne, a kivitelezés 127 
millió. A támogatás összege 100 millió forint a pályázati kiírás alapján. Ebben az összegben 
bent van a 520 méter belterületi útszakasz felújítása is. Ha a belterületi útszakaszt kivesszük, 
akkor a teljes projekt összegét kb 20 millió forinttal csökkenteni tudnánk. Az előzetes 
kalkuláció alapján Bodrog településnek 7-8 millió forint önrészt kellene felvállalnia, míg 
Somogyjád költsége 10-11 millió lenne. Még dolgozok azon, hogy hogyan tudnánk csökkenteni 
a költségeket. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Riba László képviselő 
Véleményem szerint teljesen felesleges az út. A pályázatról már korábban is beszéltünk és 
akkor is az volt a véleményem, hogy a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal településeivel kell 
konzorciumra lépni és a gépbeszerzésre kell törekedni. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Jó lenne az út és a munkagépek is, de úgy gondolom, hogy a képviselő-testület szigorú 
gazdálkodása eredményeképp meglévő tartalékunkból nem szabad ekkora összeget önerőként 
felvállalni. Jelenleg nincs elég információ a birtokunkban és szerintem halasszuk el a döntést. 
Az út elsősorban a mezőgazdasági vállalkozók érdekeit szolgálná, a kérdésem, hogy ők is 
beszállnának-e az önerőbe? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Előzetesen már tárgyaltam a gazdákkal és jelezték, hogy hajlandók támogatni a projektet. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az önkormányzatnak garancia kell arra, hogy a gazdák ténylegesen vállalják, hogy fizetnek. 
Irassunk velük alá kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 
fizetnek. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Az útnak a 80-as évek közepén lett volna nagy jelentősége, amikor a közös tanácsok 
időszakában Bodrog Somogyjádhoz tartozott. Sokallom az önerőt, a munkagépek esetében 
tervezési költség sem lenne, így nem vállalnánk kockázatot, csupán árajánlatokat kell 
beszerezni. 
 
Riba László képviselő 
Jelenleg minket minden Heteshez köt. Arra jár a busz, ott van gyógyszertár, és korábban ott 
volt a takarékszövetkezet. A takarékszövetkezet megszűnt ugyan, de van bankautomata. A 
bodrogi lakosok Hetes felé járnak. A közös hivatalhoz tartozó településekkel jó viszonyt 
alakítottunk ki, nem tudom, mit szólnának, ha Somogyjáddal működnék együtt. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Nem hiszem, hogy ez befolyásolná a jó viszonyt, hiszen minden településnek saját érdekei 
vannak. Szerintem nem lesz a jövőben lehetőség arra, hogy az utat megcsináltathassuk. Az 
önerő soknak tűnik, ám ne felejtsük el, hogy ezért cserébe 100 millió forint támogatást 
kaphatunk. Az biztos, hogy még egy ilyen esélyünk nem lesz. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az összekötő út terve már sokszor felmerült és erre korábban már tervek is készültek. A megyei 
fejlesztési tervben is szerepelt, ám sajnos nem sikerült megvalósítani. Egyetértek 
alpolgármester úrral abban a kérdésben, hogy ne most döntsünk.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az lenne a javaslatom, hogy polgármester úr tárgyaljon a gazdákkal, hogy mekkora összeggel 
támogatnák az útfelújítást és a kérdésben a jövő héten szülessen meg a végső döntést. Kérdezem 
jegyző urat, hogy a pályázat kapcsán a konzorciumra milyen előírások vonatkoznak. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Egy település csak egy konzorciumnak lehet a tagja. Mindenképpen célszerű konzorciumban 
gondolkodni a pályázat benyújtása kapcsán, mivel több pontot lehet szerezni. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Ha jól értelmezem, akkor két lehetséges alternatíva van, az egyik hogy a Somogyjáddal lépünk 
konzorciumra, a másik, hogy a közös hivatal településeivel. Somogyjád esetében útfelújítás, 
míg a másik esetben gépbeszerzésre kerülne sor. 
Erdei Norbert polgármester 
Somogyjád esetében is lehetőség lenne, mindkét célterületre pályázni, az egyik nem zárja ki a 
másikat, azaz útfelújítás és munkagépbeszerzés működhetne egy konzorciumban. 
 
Riba László képviselő 
Ne döntsünk most, várjuk meg, hogy a polgármester a gazdákkal mire jut és annak fényében 
legyen döntés, akkor tisztábban látunk én ugyanakkor Hetes felé mennék. 
 
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 Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

5/2017. (I. 20.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vidékfejlesztési Operatív Program keretében a vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtás 
kapcsán a döntést a soron következő testületi ülésen hozza meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a gazdákkal történő egyeztetésre. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő azonnal 

 
 
3.) Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az iskolai körzetekről legutóbb 2016 novemberében hoztunk határozatot. A Kormányhivatal 
ismételten megküldte a levelét, hogy véleményezzük a kötelező felvételi körzethatárokat. A 
mellékelt táblázat alapján továbbra is Somogyjád a kötelező felvételt biztosító iskola, melyen 
nem kívánunk változtatni. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nem értem, hogy 2 hónap alat mi változhatott volna. Fenntartjuk a korábbi döntésünket. 
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Madarász Dezső képviselő 
Úgyis odaviszik a szülők a gyerekeket, ahová akarják.  
 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2017. (I. 20.) 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 tervezetével egyetért, azon változtatni nem kíván és megerősíti, 
hogy a Hetesi Somssich Imre Általános Iskola a kötelező felvételi körzet. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. február 15. 

 
 
4.) Egyebek 
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


