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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 3–án 14.00 
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. 
 
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: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

7/2017. (II. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
február 3. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 

 
1. 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 
 

2. Előterjesztés a polgármester 2017. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

3. Előterjesztés a házi segítségnyújtás térítési díjának bevezetéséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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4. Előterjesztés a Somogyjádi Rendőrőrs eszközbeszerzéshez való hozzájárulás 
biztosítására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) 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 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az elmúlt testületi ülésen kaptam a képviselő társaktól egy néhány napot, hogy a Somogyjád- 
Bodrog közötti útszakasz pályázatát jobban járjam körül, illetve beszéljek az érintett gazdákkal, 
hogy járuljanak hozzá ehhez az útépítéshez. Továbbá beszéljek a tervezővel, illetve a lehetséges 
kivitelezővel, hogy csökkentsenek az eddigi árajánlatukon. A somogyjádi képviselő-testület 
örömmel fogadta az útépítés lehetőségét és támogatja. A gazdák pozitívan álltak az út 
megépítésének lehetőségéhez. Szeretnének részt vállalni az út megépítésében és később a 
fenntartásában is. Nem tudtam még minden gazdával beszélni az idő rövidsége miatt, de hat 
gazdával igen, illetve mivel a halastavunk szintén az út mellett helyezkedik el, így a mi 
családunk is részt vállalna a költségekből. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Hány gazdát érint pontosan? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ezen a hat gazdán kívül még két-három gazdát az eddigi ismereteim szerint. A részt vállalók 
fejenként 200.000,-Ft-ot adnának az út építésére. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Nevetséges ez az összeg, amit a vállalkozók vállalnának fejenként 200.000,-Ft összegben. 
Ezeknek a gazdáknak nem okozna gondot, a teljes önrészt sem kifizetni. Ők lesznek azok, akik 
ezt az utat a legjobban tönkre fogják tenni! 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Véleményem szerint egy gazdának több a bevétele, mint Bodrog egész éves költségvetése. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Teljes mértékben igazatok van, de most a szándékot kellene nézni és azt, hogy ha a két 
önkormányzat szeretné ezt az utat megépíteni, akkor a gazdák pénzbeli hozzájárulása nélkül is 
ki kellene fizetni azt a 4.979.118 Ft-os önerőt, amire szükség lenne, hogy ez a 105.882.353 Ft-
os beruházás megvalósulhasson. A gazdák hozzájárulásával ez az összeg a felére is lecsökken 
majd, mivel van olyan gazda, akivel ma délután beszéltem és rávilágítottam arra, hogy ő lesz a 
legnagyobb használója az útnak, így neki közel 1.000.000 Ft-tal kellene hozzájárulni a 
költségekhez. És mint már említettem vannak olyanok, akikkel még nem beszéltem.  
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A tervezővel is beszéltem és az ő csökkentett árajánlata: 1.628.140 Ft, amiből Bodrog része 
510.422 Ft. 
A kivitelező csökkentett árajánlata: 97.941.765 Ft, amiből Bodrog része 30.705.425 Ft. Így a 
tervezési és kivitelezési árajánlat összesen 99.569.905 Ft. 
A pályázandó összeg 90.000.000 Ft lenne, ehhez 15.882.353,-Ft önerőt kell a két 
önkormányzatnak biztosítani. 
Ebből Bodrog önrésze: 4.979.118,-Ft lenne. 
A teljes költségvetés 105.882.353 Ft. 
A Bodrogra eső 4.979.118,-Ft önrészt jelen pillanatban kb.3.500.000 Ft-ra sikerült csökkenteni 
a gazdák hozzájárulásával, de mint említettem ezt tovább tudjuk még csökkenteni kb. 1.000.000 
Ft-tal. 
Úgy gondolom, hogy a költségvetésünkbe belefér egy ekkora kiadás, hiszen ilyen lehetőség 
még nem volt, hogy az önkormányzatunk részéről kb. 3.000.000 Ft hozzájárulással egy 
105.882.353 Ft-os beruházás valósulhatna meg. Hozzátéve, hogy ezt az utat már régóta szeretné 
a két település megépíteni. 
 
Riba László képviselő 
Sokkal fontosabb lenne inkább a Rákóczi Ferenc utcában levő utat és a faluban még elmaradt 
járdákat felújítani, vagy az iskolánál kerítést építeni, hogy a gyerekek ne tudják kirúgni a labdát 
az utcára és ne rohanjanak ki az úttestre ezzel balesetveszélyt okozva. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ha a Rákóczi Ferenc utcára lesz pályázati lehetőség akkor azzal is természetesen foglalkozni 
fogunk, de most erre az útra van kiírva pályázat, így most ezzel tudunk foglalkozni. Az iskolai 
kerítéssel pedig az iskola fenntartójának kell foglalkoznia és ők már el is kezdték a megépítést.  
 
Bodó Ferenc képviselő 
Polgármester úr, ha emlékszel 6-7 évvel ezelőtt valaki aláírást kezdett gyűjteni, amikor lett 
volna lehetőség arra, hogy 47.000.000,-Ft-ért eladjuk a régi iskolaépületet. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Nyugodtan kimondhatod a nevet én voltam az a valaki és ezt most is vállalom, mert úgy 
gondolom és nemcsak én, hanem a falu lakossága is így gondolta, hogy nincs szükségünk 
fiatalkorú „bűnözőkre”, akik itt randalíroznának kimenő idejükben és folyamatosan bajt 
okoznánk a falunak. Az a 47.000.000 Ft mára már nem lenne meg, nyilván több dolog 
megvalósulhatott volna belőle, de a „bűnözők” egy része itt telepedett volna le a településünkön 
és ma is itt élnének közöttünk. Én nem ilyen jövőt képzelek el a falunk számára. Nagyon örülök, 
hogy abból nem lett semmi. 
 
Riba László képviselő 
Akkor az iskolából nem lett semmi, most pedig az útból nem lesz semmi! 
 
Erdei Norbert polgármester 
Úgy gondolom, az iskolának ehhez az úthoz semmi köze. A régi dolgokon túl kellene lépni és 
a jövő felé tekinteni, hiszen azért vagyunk mi a vezetők, hogy előrébb vigyük a falu sorsát. 
Azért kapjuk a fizetésünket, hogy fejlesszük a falut és úgy gondolom, hogy az útra szükség van. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Polgármester úr a jelenben kell élni nem a jövőben. 
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Erdei Norbert 
Én a jelenben élek, de a jövő felé kell tekinteni, hiszen, ha nem fejlesztünk, elköltöznek az 
emberek. Én a turisztikában látom a kiutat. Tudom, hogy több év kell ahhoz, hogy 
munkahelyeket teremtsünk, megállítsuk az elvándorlást, az üres házakat sikerüljön turisztikai 
célból értékesíteni, de ehhez minden lehetőséget meg kell ragadni, amivel tudjuk fejleszteni a 
falunkat. Lehet, hogy nem jó az elképzelésem, de legalább valahogy szeretném megfordítani 
ezt a folyamatot. 
Bodó képviselő úr neked milyen elképzelésed van arra, hogy munkahelyeket teremtsünk és az 
üres házaknak új gazdát találjunk? 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A Somogyfajszi Őskohóba is rengeteg pénzt beletettek és nem megy. Így járt a bányai turisztika 
is. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A bányai turisztika nem azért nem megy. Bánya  Expo 1996-os falu lett volna, ám az ország 
vezetése úgy döntött, hogy visszamondja a világkiállítás megrendezését. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Úgy gondolom rajtunk is múlik az, hogy mennyire tud egy adott dolog sikeres lenni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Szerintem nem érinti a lakosságot olyan mértékben az út megépítése, hogy megérje ennyi pénzt 
rákölteni. Az én édesapám kezdte a falu vagyonát összegyűjteni, és aztán folytatta a többi 
polgármester. Értem, hogy rövidebb úton lehet megközelíteni a fogorvosi rendelőt, benzinkutat, 
gyógyszertárat, és a rendőrség is hamarabb átér, ha baj van, de ez kevés ahhoz, hogy 
támogassam az útépítést. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Én úgy gondolom, hogy ezt a kb. 3.000.000 Ft-ot nem az ablakon szeretném kidobni, vagy a 
wc-n lehúzni, hanem befektetni szeretném egy 105.882.353 Ft-os beruházásba. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Úgy gondolom, hogy ez a beruházás a falu egy százalékát érinti. Nem szívesen emlékszek 
vissza azokra a régi időkre, amikor Somogyjáddal közelebbi kapcsolatunk volt pontosan azért 
mert nem szeretnék visszarendeződést. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Azt se felejtsük el, hogy Hetes segített már többször rajtunk amikor bajba voltunk. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Szerintem Hetes részéről semmi harag nem lenne, ha az út miatt Somogyjáddal pályáznánk 
közösen. Fordított esetben mi is megértenénk a kihagyhatatlan lehetőséget. Úgy látom akkor ez 
kérdés eldőlt. Sajnálom, hogy nem a falu érdekeit nézitek, pedig erre kaptunk bizalmat a 
lakosoktól. Szerintem alkalmatlanok vagytok arra, hogy a falut képviseljétek, hiszen, nem 
előrefele, hanem hátrafele mozdítjátok a falu jövőjét. Gondolom, akkor ezt a véleményeteket 
vállaljátok a falu előtt is. A lakosoknak joguk van tudni arról, hogy hagytuk elúszni egy ekkora 
beruházásnak a lehetőségét, így a Bodrogi Hírmondóba le fogom írni, hogy sajnálatos módon 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy Bodrognak nincs szüksége ilyen olcsón útra. 
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Madarász Dezső képviselő 
Nem javaslom az újságba való megjelenést, mert azt fogjuk mutatni a falu felé, hogy nincs 
egység a testületben. Ha ennek ez az ára, akkor én tudom támogatni, de úgy sem lesz meg a 
többség, úgyhogy én ezt az újságcikket átgondolnám a részedről polgármester úr. Nem a falu 
előtt kell megbeszélni a problémákat, ennek a helye a képviselő-testületi ülésen van. Nekem 
személy szerint egyetlen út vagy bármi nem ér meg annyit, hogy a képviselő-testület tagjai 
között viszály vagy békétlenség legyen. Mindig is az egységre kell törekednünk, korábban is 
ezt képviseltük. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Ez az újság kezd nagyon egyoldalú lenni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Ha az útból lesz valami, akkor maximum 2.000.000,-Ft önerő biztosítását tudom támogatni. 
Szomorú, hogy az 520 méter belterületi rész nem fér bele a pályázatba. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az embereknek joguk van tudni az igazságot még akkor is, ha nincs egyetértés, hiszen ez egy 
nyilvános ülés. Az újságba pedig bárki írhat bármilyen témában cikket, vagy hirdethet is.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsátom az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot, miszerint a pályázatot 
Somogyjáddal konzorciumban nyújtsuk be külterületi utak fejlesztésére és munkagépek 
beszerzésére. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2017. (II. 3.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vidékfejlesztési Operatív Program keretében nem támogatja a támogatási kérelem 
Somogyjád Községi Önkormányzattal konzorciumban történő benyújtását 
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 felhívásra. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslatot, miszerint a 
pályázatot Csombárd és Várda önkormányzataival konzorciumban nyújtsuk be kizárólag 
munkagépek beszerzésére. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangulag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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9/2017. (II. 3.) számú képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Vidékfejlesztési Operatív Program keretében támogatási kérelmet kíván 
közösen, konzorciumi formában benyújtani a 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 felhívás 2. célterületére önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzésére. „Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Csombárd, Bodrog 
és Várda településeken” címmel Várda Községi Önkormányzattal és Csombárd 
Községi Önkormányzattal. 
 

2. A pályázathoz szükséges 1.122.045,-Ft önerőt a 2017. évi költségvetés 
beruházási keretének terhére biztosítja. 
 

3. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
támogatási kérelem benyújtásához a melléklet szerinti konzorciumi 
megállapodásokat köt Várda Községi Önkormányzattal és Csombárd Községi 
Önkormányzattal. 
 

4. A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 7432 Csombárd, Kossuth Lajos 
u. 45/C, Csombárd 3/6 hrsz. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a konzorciumi szerződések aláírására, 
valamint a támogatási kérelem benyújtására. 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016. február 6. 

 
 
2.) Előterjesztés a polgármester 2017. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
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 
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. 
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Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2017. (II. 3.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármestert a 
polgármester 2017. évre vonatkozó cafetéria-juttatására vonatkozó 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Megkérdezem jegyző urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A juttatás mértékét a képviselő-testületnek kell meghatározni. A cafetéria juttatás rendszere 
jelentős mértékben átalakult 2017. január 1-vel. A köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni a főállású polgármesterre is. Kétféle juttatás közül lehet választani: béren kívüli 
juttatásként adható a juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része, az 
éves keretösszeg 2017 évben 100.000,-Ft, illetve lehetőség van Széchenyi Pihenő Kártya 
esetében szálláshely, vendéglátás vagy szabadidő alszámlára kérni a juttatást. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A köztisztviselő esetében mekkora összeg lett meghatározva? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A Közszolgálati Szabályzatban 200.000,-Ft került meghatározásra. A cafetériára vonatkozó 
rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni kell. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett, szavazásra bocsátom a 
polgármester 2017. évi cafetéria juttatására vonatkozó előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2017. (II. 3.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármester 
2017. évi cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 
200.000,-Ft összegben határozza meg. A főállású polgármester cafetéria 
juttatásának felhasználása tekintetében a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
Közszolgálati Szabályzatának részét képező Cafetéria Szabályzatban 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
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Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal 

 
3.) Előterjesztés a házi segítségnyújtás térítési díjának bevezetéséről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2017. január 26-án fogadta 
el a társulás költségvetését. Az előterjesztés tartalmazza az átadandó pénzösszeg alakulását 
annak függvényében, hogy bevezetjük a térítési díjat vagy nem. Ha bevezetjuk, akkor csökken 
az önkormányzat kiadása, ha nem akkor nekünk kell felvállalni. Én nem javaslom a térítési 
díjak bevezetését. A költségvetés még eredetileg 5+4 fővel számolt ám az SZCSM rendelt 
módosítás révén jelen szabályozás alapján 7+2 a finanszírozás, azaz 7 főre van normatíva 
személyes gondozás esetében és 2 főre szociális segítés esetén. Mivel Somogyjád még az 5+4 
fő alapján igényelte le a normatívát tekintettel arra, hogy akkor még a korábbi szabályozás volt 
érvényben, ezért a helyzetünk még javulni is fog az év folyamán. Személyes gondozás esetében 
a normatíva 210.000,-Ft/fő/év melyhez 63.000 kiegészítő támogatást kapunk, mivel a feladatot 
társulásban látjuk el, a szociális segítés esetében a normatíva 25.000,-Ft/fő/év. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Úgy gondolom, hogy a legnehezebb körülmények között élő lakosokat hoznánk még nehezebb 
helyzetbe azáltal, ha bevezetnénk a térítési díjat. A költségvetésünk van annyira stabil, hogy 
elbírja ezt az összeget. A térítési díjak bevezetése csak békétlenséget szülne a lakosok között és 
nem lehet igazságot tenni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Egyetértek polgármester úr és Madarász képviselő úr által elmondottakkal. Nem szabad most 
bevezetni a térítési díjakat, az önkormányzat költségvetése elbírja. Pár száz ezer forinról lenne 
szó csak és rendkívül nagy felháborodás lenne. 
 
Riba László képviselő 
Szerintem se vezessük be. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A legrászorultabb emberek felkarolása az önkormányzat feladata és pont velük szúrnánk ki, ha 
bevezetnénk. Ezt az összeget az önkormányzatnak kell felvállalnia. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtom az „A” határozati javaslatot, miszerint nem kívánjuk bevezetni a térítési díjakat 
Bodrogon a házi segítségnyújtás igénybevételéért. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangulag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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12/2017. (II. 3.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Községi Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván 
bevezetni térítési díjat a házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosításáért. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) Előterjesztés a Somogyjádi Rendőrőrs eszközbeszerzéshez való hozzájárulás 

biztosítására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A Somogyjádi Rendőrőrs kért támogatást multifunkciós nyomtató és LED-es lámpák 
beszerzésére. Bodrog esetében a támogatás mindössze 9.582,-Ft lenne. Javaslom, hogy 
támogassuk a rendőrség munkáját. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ez nem is lehet kérdés. Javaslom továbbá, hogy a rendőrőrs vezetőjét a Nemzet Vacsora 
rendezvényünkre is hívjuk meg. Nincs olyan kérés, amit a rendőrőrs ne teljesítene. Azonnal 
reagálnak és kiváló a kapcsolat velük. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Rendkívül csekély összeget kérnek, még a végén nekünk kell szólni, hogy nagyobb összeget 
kérjenek. Feltétlenül támogatni kell a munkájukat. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Amikor szólunk azonnal itt vannak, csak támogatni tudom a javaslatot. 
 
Riba László képviselő 
Mindig is jó volt a kapcsolatunk a rendőrséggel, a falunapon is mindig részt vesznek és 
biztosítják a rendet.  
 
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 egyhangulag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2017. (II. 3.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Somogyjádi 
Rendőrőrs működéséhez, szakmai munkájuk fenntartásához szükséges 
multifunkciós nyomtató és 3 db nagy hatótávolságú led keresőlámpa beszerzéséhez 
9.582,-Ft összeggel hozzájárul, mely hozzájárulást Somogyjád Község 
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Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-15397720 számú fizetési 
számlájára utal. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


