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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 28–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: 
 

31/2017. (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
április 28. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Előterjesztés Bodrog Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 
települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 6/2014. (VI. 20) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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4. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 2017. évre kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

5. Egyebek 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az előző rendeletet még 2013-ban alkotta meg a képviselő-testület. A jelenlegi rendeletben 
átvezetésre kerültek az aktuális szabályok. A korábbi rendeletünk is megtalálható Bodrog 
honlapján, ahhoz képest lényegi változások nem történtek, a falugondnoki szolgálat 
részletesebben kerül szabályozásra. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Riba László képviselő 
Korábban én is falugondnok voltam, a mostani rendelet a ténylegesen elvégzett munkához van 
igazítva én elfogadásra javaslom. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom 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. (V. 2.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V. 2.) 
önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési 

hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A hulladékgazdálkodás területén az elmúlt években jelentős változások történtek, melyek közül 
kiemelendő a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Ez a rendelet módosításában részletesen 
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szabályozásra kerül, beleértve a hulladéklerakás lehetséges helyeit, illetve, hogy milyen típusú 
hulladékot vesznek át a lakosságtól. Én már magam is vittem be a hulladéklerakóba, személyi 
igazolványt és lakcímkártyát kértek tőlem. Akinek nincs tartozása, annak van lehetősége élni a 
hulladéklerakás lehetőségével és ezt ingyenesen biztosítja a szolgáltató. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Tudja-e ezeket a lehetőséget a lakosság? Szerintem tájékoztatni kellene mindenkit. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A honlapon már közzétettük, de a Hírmondóban és a hirdetőtáblákon is közzétesszük. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A lényeg az, hogy lakcímkártya felmutatásával ingyenesen lehet igénybe venni a szolgáltatást, 
ezért külön díj nem kerül felszámításra. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Van súlykorlátozás? A lomtalanítás meg lett-e hirdetve? 
 
Erdei Norbert polgármester 
A súlykorlátozás 500 kg. A lomtalanítást a lakosság körében is meghirdettük, de eddig nem 
sokan jelentkeztek. A szolgáltató az előre lejelentett címekről viszi el a lomhulladékot. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A szennyvízberuházásal kapcsolatban vannak-e új fejlemények. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A mezőcsokonyai polgármesterrel nemrég beszéltem, aki a konzorciumvezető. Tájékoztatott 
arról, hogy minden anyagot elküldtek a pályázattal kapcsolatban, azonban még visszajelzés 
nem érkezett. Amint információkkal rendelkezem tájékoztatni fogom a képviselő-testületet. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom 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: 
 

6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V. 2.) 
önkormányzati rendelete a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 
szóló 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3.) Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A rendelet és az előterjesztés előzetesen megküldésre került. Ez egy gesztus az önkormányzat 
részéről a hivatali dolgozók felé. Korábban is munkaszüneti nap volt, és javaslom, hogy 
támogassa a testület a rendelet megalkotását. 
 
Riba László képviselő 
Ez korábban is munkaszüneti nap volt. Én támogatom. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom 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: 
 

7/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 2.) 
önkormányzati rendelete Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

2017. évre kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az utóbbi években mindig ki volt írva a pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A tavalyi évben az önkormányzat járdafelújításra és a sportöltöző 
felújítására pályázott. Minden évben beadta a pályázatot az önkormányzat, ám egyszer sem 
részesültünk támogatásban. A tavalyi évhez képest lényeges változás, hogy csak egy 
célterületre lehet beadni a pályázatot és javaslom, hogy a járdafelújítására pályázzunk az idei 
évben. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Útfelújítás is része lehet a pályázatnak. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Igen a járda és az útfelújítás egy célnak minősül. 
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Riba László képviselő 
Én elsősorban a járdafelújítást támogatom. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mely járdaszakaszok felújítását tervezzük? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az összes járdát szeretnénk felújítani vannak rosszabb szakaszok a tulajdoni lapokat már 
lekértük. Természetesen a kivitelezési ár alapvetően befolyásolja az elkészíthető járdaszakasz 
hosszát. A kapott árajánlat alapján nagyjából 730 m járdát lehetne felújítani. 1,2 méter 
szélességben tervezzük térkővel lerakni, de figyelembe kell venni, hogy az előkészítő 
munkálatok és a kitermelt föld és törmelék elszállítása is rengeteg pénzbe kerül. Ha magunk 
készítenénk, akkor jóval hosszabban lehetne elvégezni a járdafelújítást és sokkal olcsóbb lenne. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ha a beadott pályázatban térkő szerepel, akkor siker esetén kötelező-e a térkő lerakása vagy 
más anyagból is megoldható pl. aszfalt. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ha az árajánlatban térkő szerepel, akkor, ha nyerünk nem csinálhatunk aszfaltozott járdát a 
térköves járda helyett. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 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: 
 

32/2017. (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) alpontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása – támogatására Bodrog 63/3 hrsz., 152/6 hrsz., 152/7 hrsz., 
209/2 hrsz., 209/4 hrsz. járdák felújítására pályázatot nyújt be. 
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján 
nyilatkozik, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása – támogatására kiírt pályázat megvalósításához 
szükséges 2.647.059,-Ft saját forrást biztosítja az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. május 2. 
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5.) Egyebek 
 
5.1.) Falunap időpontja 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
Erdei Norbert polgármester 
A környező települések falunapi időpontja alapján azt javaslom, hogy 2017. augusztus 12-én 
tartsuk Bodrogon a falunapot. 
 
Riba László képviselő 
Előfordult már, hogy ilyen időpontban került sor a falunapra. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A környező településeken már kialakult rendszere van annak, hogy mikor tartják a falunapot. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nekem személy szerint nem megfelelő az időpont, mert családi elfoglaltságom van, de nincs 
ellenemre, hogy augusztus 12-én rendezzük meg, legfeljebb csak délelőtt tudok részt venni. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 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: 
 

33/2017. (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2017. 
augusztus 12-én rendezi meg a falunapot Bodrogon. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 12. ill. folyamatos 

 
 
5.2.) Tájékoztató az önkormányzati ügyintézői állás betöltéséről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Radics Natália utódjának kiválasztása sok fejtörést okozott. Az álláshirdetésre 3 bodrogi 2 
csombárdi és 1 hetesi lakos jelentkezett. A megfelelő személy kiválasztásában nagy 
segítségemre volt Radics Natália is. Összeállítottunk egy szóbeli és írásbeli feladatsort, amelyet 
minden jelentkezőnek ki kellett töltenie. A feladatokra 3 óra állt rendelkezésre mindenki 
számára. Logikai, számolási és egyéb az önkormányzati munkát érintő kérdések szerepeltek a 
tesztben. Ezen felül a számítógép használatát és a fogalmazási készséget is felmértük. 
Kíváncsiak voltunk a kreativitásra, mert itt jelentős feladat a programszervezés. 
 
Riba László képviselő 
A hat jelentkező közül volt-e olyan, aki már hasonló munkakörben dolgozott? 
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Erdei Norbert polgármester 
Ez egy meglehetősen speciális munkakör, ehhez hasonló munkakörben egyik pályázó sem 
dolgozott. A hatból három pályázót azonnal ki lehetett szűrni. Én a hetesi pályázót választottam, 
ő az, akit a legalkalmasabbnak tartok a munkakör betöltésére. Sajnálom, hogy nem bodrogi lett 
és azt is tudom, hogy sokat fogok kapni azért, mert nem bodrogi pályázót választottam. Nem 
mellesleg a hetesi jelentkezőnek volt a legmagasabb végzettsége is. 
 
Riba László képviselő 
Nem tartom helyesnek. Meg kellett volna beszélnünk. Nem vagyok abban biztos, hogy 8 órában 
szükség van-e önkormányzati ügyintéző alkalmazására. Gondolom próbaidő lesz kikötve. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mennyi fizetést ajánlott a polgármester úr? 
 
Erdei Norbert polgármester 
A jelenlegi dolgozó bérével megegyezőt. 
 
Riba László képviselő 
A kertészet bevételeiből és a fakitermelésből maradt megtakarításunk, amelyből az 
önkormányzati dolgozó béréhez is hozzá tudunk járulni. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A kertészetnek nem volt akkora bevétele. A fakitermelés pedig befejeződött és nem is volt 
akkora bevétel abból, mert ezt kedvezményes áron értékesítettük a lakosság részére. 
 
Riba László képviselő 
Sok olyan önkormányzati terület van még, ahol rengeteg a kitermelhető famennyiség. Nem 
értem, miért álltunk le ezzel. A korábbi polgármesterrel is gondolkodtunk ennek a folytatásán, 
de még mindig van kitermelhető fa. A kertészetből közel voltunk az 1 millió forint haszonhoz. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ezt a pénzügyesek pontosan meg tudják mondani. A 8 órás foglalkoztatást eddig kötelező volt, 
hiszen az IKSZT-n keresztül az önkormányzati épület felújítását csak úgy lehetett megoldani, 
ha a pályázatban vállaltuk 1 fő alkalmazott 8 órában történő foglalkoztatását. is. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Kérünk tájékoztatást polgármester úrtól, hogyan felelt meg a munkakörnek a pályázó. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ha nem fog beválni, akkor mennie kell és itt vannak még a többi jelöltek is. Még egyszer 
mondom, nem volt könnyű meghozni ezt a döntést. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Úgy gondolom, hogy jó ötlet volt az előzetes teszt. 
 
Riba László képviselő 
Szerettem volna, ha bodrogi pályázó lett volna a nyertes. Az biztos, hogy akit választottál hamar 
kinövi ezt a feladatot és el fog menni. Az emberek lelkiismeret furdalás nélkül váltanak, ha jobb 
helyet találnak. 
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Erdei Norbert polgármester 
Én is szerettem volna bodrogi lakost. A felvételi teszt alapján a hetesi lányt tartottam a 
legalkalmasabbnak. 
 
 
5.3.) Tájékoztató a közmunkaprogramról 
 
Riba László képviselő 
Hány közmunkásunk van és milyen munkát végeznek. 
Erdei Norbert polgármester 
Most még 8 fő, de remélem, hogy jövő hétre kilencen leszünk. Kilenc főre kaptunk támogatást. 
 
Riba László képviselő 
Nem véletlenül kérdeztem. A temetőben a gaz szépen le lett permetezve, a nagy temetőben az 
ágakat még el kell szállítani. A Rákóczi utcában is ki lett tisztítva az árok. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Somogyjád felé vezető külterületi úton is ki kell takarítani a fákat. A fűnyírás után újból a 
favágáson lesz a hangsúly. Kevés a férfi munkaerő, a lányok a kertészetben dolgoznak. A 
közösségi parkot szeretnénk kialakítani. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mi lesz termelve a kertészetben? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Csak savanyúsághoz fogunk alapanyagot termelni. Tavaly nagyon kedvelt volt. Sokféle 
zöldséget termeltünk és a lakosságnak folyamatosan problémája volt azzal, hogy éppen nem 
volt olyan termék, amelyre szükségük volt. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A lakosság is vásárolhat? 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Egyetértek, csak a savanyításhoz szükséges termékeket kell termelni, paprika, hagyma. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A maradék területen kukoricát fogunk termelni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Csemegekukorica is lesz vetve? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Takarmánykukoricát terveztünk. 
 
Riba László képviselő 
Csemegekukoricát is kell vetni, mert nagy rá az igény és könnyen el lehet adni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az önkormányzathoz bevezető híd, illetve a parkoló sarkának a lekerekítésével kapcsolatosan 
történt-e előrelépés? 
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Erdei Norbert polgármester 
Jó ötlet a csemegekukorica, erre nem is gondoltunk. A parkoló sarkának a lekerekítésévél 
kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy várjuk meg a miniszteri döntést és ha nyerünk, akkor 
azzal együtt ezt is megcsináljuk. 
 
5.4.) Tájékoztató a közösségi parkról 
 
Riba László képviselő 
A játszótér rendbetétele folyamatban van? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Most rendeltem meg az anyagot a közösségi parkhoz, Simon Gábor is ajánlott fel 
akácoszlopokat. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Szabványos játékokat kell készíteni, amely megfelel az EU szabványoknak. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ez nem játszótér lesz, hanem közösségi park. Nagyon drága lenne a játszótér kialakítása, mert 
a jogszabályoknak megfelelő eszközök horribilis összegbe kerülnek. Ezért is döntöttünk a 
közösségi park mellett. Van néhány ötlet, ezeket a képeket körbeadom, hogy mindenki 
megtekinthesse. Ha van ötletetek, akkor mondjátok el. 
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


