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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 8–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: 
 

39/2017. (VI. 08.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
június 25. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat által szervezett kirándulásról 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat által szervezett kirándulásról 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Alpolgármester úr az előző testületi ülésen említette, hogy kidolgoz javaslatot a kirándulásra 
vonatkozóan. Felkérem alpolgármester urat ismertesse a javaslatot. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Utánajártam a kirándulásnak, amiről már beszéltünk korábban. Két helyet néztem hasonló 
árfekvésben, az egyik Egerben lenne, a másik Agárdon a velencei tónál. Véleményem szerint 
Eger túl messze van. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Eger valóban messze van, hosszú lenne az út. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Agárdon 40 főre tudja a kemping biztosítani a szállást július 21-23-ra. Egy 32 fős faház és 
kőházak szabadok erre az időszakra. A szállás egy felnőtt részére két napra 7000 forint 
fürdőbelépővel. Ugyanez gyermekeknek 3000 forint. Számításaim szerint az önkormányzat 
átvállalhatna ebből a költségből úgy, hogy a felnőtteknek csak 2000 forintba, a gyermekeknek 
pedig 1000 forintba kerüljön. A tervezett 500.000 forintba még a két vacsorához való alapanyag 
is belefér. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az 500.000 forintról csak beszélgettünk, de korábban testületi határozat nem született erről. Én 
is támogatom a kirándulás ötletét, de ne felejtsük el, hogy az idén már volt néhány nagyobb 
kiadásunk és be van adva három pályázat is, amikre, ha nyerünk kb. 7.000.000 forint önerőt 
kell biztosítanunk. Nem szeretném, ha a falu kasszáját kiürítenénk, legyen bármilyen nem várt 
eseményre tartalékunk! 
Úgy tudom a korábbi években azért voltak ilyen kirándulások szervezve, hogy azok a lakók, 
akik nem tudnak saját költségvetésükből elmenni kirándulni kapjanak az önkormányzattól erre 
lehetőséget. 
Azt szeretném, ha a jelentkezőket valahogyan megszűrnénk, ugyanis úgy gondolom, erre a 
nagyon kedvező kirándulásra negyvennél biztosan többen fognak jelentkezni. Megszűrni 
szerintem a jövedelem alapján lehetne a jelentkezőket. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Nem biztos, hogy szükség lesz a szűrésre, hiszen a korábbi években sem volt nagy igény ezekre 
a kirándulásokra. De ha szűrni kell, akkor szerintem a jelentkezési sorrend számítson. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Én sem értek egyet a jövedelem alapján való szűréssel, de nem is fognak szerintem olyan sokan 
jelentkezni. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Én úgy gondolom, hogy ha már a falu pénzéből fizetjük a kirándulás egy részét, akkor ne a 
nagyobb jövedelemmel rendelkezőket támogassuk, hanem azt a réteget, akik nem engedhetnek 
meg maguknak egy családi kirándulást. Például az én édesapám nincs nehéz anyagi 
körülmények között, ő nyugodtan ki tudja fizetni a teljes összeget is, ha el szeretne jönni. A 
jelentkezési sorrenddel nem lehet szűrni, hiszen előfordulhat, hogy az első negyven ember mind 
jómódú. Szerintem, úgy ahogy a szociális fánál is nézzük a jövedelmet úgy itt is megtehetjük. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Én sem értek egyet a szűréssel, a szociális fánál is van olyan, aki papír alapon megfelel, de 
ismerjük az életkörülményeit. 
 
 



- 3 - 
 

Erdei Norbert polgármester 
Ez igaz, tökéletes rendszer nincs, de biztos vagyok benne, hogy sokan fognak jelentkezni és 
muszáj lesz döntenünk. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A szállást szerintem támogassuk egyformán és az útiköltséget tegyük jövedelemfüggővé. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az utazást az iskola buszokkal meg tudnánk oldani, gyorsan kiszámoltam a költségeket, ami 
1500 forintot jelentene fejenként. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Akkor összefoglalnám. Negyven főt tudunk elvinni Agárdra három nap két éjszakára 
fürdőbelépővel, két vacsorával, amit helyben főznénk meg. 
Ez a felnőtteknek 2.000 forintba a gyermekeknek 1.000 forintba kerülne. Az útiköltség 1500 
forint lenne személyenként. Akinek 60.000 forint alatt van az egy főre eső nettó jövedelme 
annak az önkormányzat kifizeti az útiköltséget. 
Az önkormányzat 300.000 forintot szán maximum erre a kirándulásra. Azt, hogy ez az összeg 
pontosan mennyi lesz, akkor látjuk majd, ha a jelentkezések megtörténtek. 
 
A határozati javaslatot szóban ismertetném: 
 

Határozati javaslat: 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodrogon állandó vagy 
ideiglenes lakcímmel rendelkező életvitelszerűen Bodrogon élő lakosok részére az 
önkormányzat támogatásával a Velencei-Tóhoz 2017. július 21-23 között 
megvalósuló kiránduláshoz legfeljebb 300.000,-Ft támogatást biztosít az alábbi 
formában. 
 
A kiránduláson való részvételi költség felnőttek esetében 2.000,-Ft, 14 évet be nem 
töltött gyerekek esetében 1.000,-Ft. A részvételi díj tartalmazza a szállás díját két 
éjszakára, a fürdőbelépőt valamint a vacsorához az alapanyagot. Az utazás busszal 
vagy egyénileg is megoldható, busz estén az útiköltség: 1500 Ft/fő.  
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy átvállalja a buszos utazás költségét, 
amennyiben a jelentkező vagy családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
60.000 Ft-ot nem haladja meg. 
 
A kirándulásra jelentkezés határideje: 2017. június 20. A részvételi létszám 40 fő, 
a korlátozott szálláshely miatt. 
 
Túljelentkezés esetén a képviselő-testület a jelentkezési határidő lejártát követően 
dönt a résztvevőkről. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kirándulásról a lakosságot a 
hirdetőtáblán. szórólapon és a honlapon keresztül tájékoztassa. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 



- 4 - 
 

 
Mivel kérdés, hozzászólás 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: 
 

40/2017. (VI. 08.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodrogon állandó vagy 
ideiglenes lakcímmel rendelkező életvitelszerűen Bodrogon élő lakosok részére az 
önkormányzat támogatásával a Velencei-Tóhoz 2017. július 21-23 között 
megvalósuló kiránduláshoz legfeljebb 300.000,-Ft támogatást biztosít az alábbi 
formában. 
 
A kiránduláson való részvételi költség felnőttek esetében 2.000,-Ft, 14 évet be nem 
töltött gyerekek esetében 1.000,-Ft. A részvételi díj tartalmazza a szállás díját két 
éjszakára, a fürdőbelépőt valamint a vacsorához az alapanyagot. Az utazás busszal 
vagy egyénileg is megoldható, busz estén az útiköltség: 1500 Ft/fő.  
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy átvállalja a buszos utazás költségét, 
amennyiben a jelentkező vagy családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
60.000 Ft-ot nem haladja meg. 
 
A kirándulásra jelentkezés határideje: 2017. június 20. A részvételi létszám 40 fő, 
a korlátozott szálláshely miatt. 
 
Túljelentkezés esetén a képviselő-testület a jelentkezési határidő lejártát követően 
dönt a résztvevőkről. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kirándulásról a lakosságot a 
hirdetőtáblán. szórólapon és a honlapon keresztül tájékoztassa. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
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 


