
J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 3–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.  
 
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: 
 

24/2017. (III. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
március 3. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
1. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

elfogadására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és 
kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

5. Egyebek 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

elfogadására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A 2017. évi költségvetést a korábbi testületi ülésen részletesen átbeszéltük. A költségvetési 
rendelet-tervezet ennek megfelelően lett elkészítve. Az anyagot mindenki előzetesen írásban 
megkapta. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A főszámokban változás nem történt az átcsoportosítások a korábbi kérésnek megfelelően 
szerepelnek. A költségvetést elfogadásra javaslom. 
 
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 rendeletet alkotta: 
 

3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III. 6.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és 

kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Szentgróti József alpolgármester úr javasolta, hogy a Bodrog Községért Kitüntetés esetében az 
adományozható kitüntetések számát legfeljebb háromban határozzuk meg évente a jelenlegi 
egy helyett. A javaslatával egyetértettem és a jegyző úr ennek megfelelően elkészítette a 
rendelet módosítását. 
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Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Köszönöm polgármester úrnak a gyors intézkedését. Úgy gondolom, hogy ezáltal lehetőség 
nyílna több kitüntetés adományozására is. Ez természetesen nem köti a képviselő-testületet 
csupán nagyobb szabadságot ad számunkra. Előfordulhat olyan év is, hogy senkinek se adunk 
elismerést. Erre is volt már példa. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Volt már olyan év, amikor nem került díszpolgári cím adományozásra és meg kellett gondolni 
azt is, hogy kinek adományozzunk a Bodrog Községért kitüntetést is.  
 
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 rendeletet alkotta: 
 

4/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III. 3.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről 
és kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Erdei Norbert polgármester 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése alapján, ha a szabályozás 
célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, 
ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg 
a kihirdetés időpontját. A törvényi rendelkezésnek megfelelően felkérem jegyző urat, hogy a 
rendeletet a nyilvános testületi ülést követően hirdesse ki, így már az új szabályozásnak 
megfelelően tudjuk alkalmazni a zárt ülésünkön. 
 
 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A közbeszerzési törvénynek megfelelően a közbeszerzési tervet az önkormányzatnak el kell 
készíteni. Idén nem tervezünk olyan beruházást, árubeszerzést vagy szolgáltatás vásárlását, 
amelynek értéke közbeszerzési kötelezettséget keletkeztetne. Ennek megfelelően üres a 2017. 
évi közbeszerzési tervünk. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
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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: 
 

25/2017. (III. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja Bodrog Község Önkormányzatának 2017. évi 
közbeszerzési tervét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési terv jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről. 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az írásbeli előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni. Kérdezem a képviselőket, hogy 
kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 
 
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: 
 

26/2017. (III. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2017. január 1. és február 28. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolót tudomásul vette.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) Egyebek 
 
Riba László képviselő 
Milyenek a feltételek az idei évben a közmunka terén? 
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Erdei Norbert polgármester 
A közmunkások szerződése 2017. február 28-val megszűnt. Start munka program az idei évben 
nem lesz, kizárólag hosszú távú közmunkaprogramra tudunk pályázni. Ebben a 
legfontosabbnak az árkok kitisztítását szeretnénk elvégezni. A tűzoltó egyesület rendelkezik 
nagy nyomású mosóval, mellyel a kapubejáró hidak alatt található betongyűrűkben 
felhalmozódott földet megpróbálják kitisztítani. Ha sikerül, akkor az egyesület a lakosság 
részére is felajánlja, hogy elvégzi a hidak kitisztítását is, ha maguk nem akarják vagy nem tudják 
elvégezni a tisztítást, mivel annak semmi értelme, hogy az árkokat helyre állítjuk, de a hidak 
alatt meg nem tud átfolyni a víz. A program keretében szeretnénk továbbá befejezni a 
temetőhöz vezető út megfelelő kialakítását. 
 
Riba László képviselő 
A Rákóczi utcában is jó lenne a vízelvezető árok kitisztítása. Az útra a fák belógnak, a nap 
szinte soha nem éri a területet mindig árnyékban van és esős idő után akár egy hétig is sáros a 
terület emiatt. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ha jól emlékszem legalább 10 éve volt utoljára kitisztítva ott az árok. Lánctalpas géppel akkor 
kitisztítottuk a területet. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A Rákóczi utcát nemrég meggyalultuk, most jó állapotban van. 
 
Riba László képviselő 
Ha a közmunkások a Rákóczi utcánál a vízelvezető árok kitisztítását el tudnák végezni az 
nagyon jó lenne. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A temetőkapu már majdnem teljes mértékben készen van. A temetőnél az utcafronton a 
kerítéshez a drótanyag már rendelkezésre áll. 
 
Riba László képviselő 
A temető kerítésénél 1-2 oszlopot is ki kell cserélni, mert nagyon rossz állapotban van. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Radics Natália az IKSZT alkalmazottja 
bejelentette nekem, hogy állásajánlatot kapott Osztopánból és várhatóan szeptembertől ott fog 
dolgozni. Az utódját már most keresni kell, el kell gondolkodni azon, hogy a jövőben kivel 
oldjuk meg a feladatot. Szorgalmas, jól felkészült embert kell választani. Van ugyan még pár 
hónapunk, azonban a lehetőségeink szűkösek. 
 
Riba László képviselő 
A Nati nagyon sokat segített neked és Sütő Ervinné korábbi polgármesternek is. Nagyon ügyes 
és rendkívül felkészült kolléga. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nem biztos, hogy 8 órás állásban kellene gondolkodni, ugyanakkor elfogadom a 
véleményeteket, ha úgy gondoljátok, hogy teljes munkaidőben foglalkoztatottra van 
szükségünk. 
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Riba László képviselő 
Úgy gondolom, hogy a karbantartói feladatok elvégzését kellene valahogy megoldani. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A kaszálásban nagyon szívesen segítek idén is ha szükség lesz rá. A tavalyi évben is végeztem 
a feladatot, ha nem volt ember. A falugondnok is besegít, de néha így sem bírtuk. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ha nem teljes munkaidőben foglalkoztatunk valakit, akkor nem biztos, hogy fogunk találni 
olyan személyt, aki eljönne dolgozni. Az a rossz, hogy a Nati döntése váratlanul ért minket és 
nagyon gyorsan kell cselekedni. Nem gondolom továbbá polgármester úr, hogy neked kelljen 
kaszálni. Neked ettől sokkal fontosabb feladataid vannak a település vezetésével kapcsolatban, 
nem lenézve természetesen az egyéb munkákat. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Nekem nem jelent problémát, ha segítenem kell a zöldfelület karbantartása során. Beszéltem a 
SEFAG-gal és kértem, hogy ajánljanak fel faanyagot a játszótér felújításához. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Pontosan ilyen feladatokkal kell foglalkoznod polgármester úr. 
 
Riba László képviselő 
Visszatérve nagyon nehéz lesz pótolni a Natit. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy bárki is lesz a Nati helyett gondolni kell betanításra is, 
hiszen ez rendkívül összetett feladat, amit a Nati végzett. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ismételten felvetem, az önkormányzat előtti kapubejáró felújítását és a bejáratnak a 
lekerekítését. Nézzünk utána, hogy milyen költségekkel járna. 
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


