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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 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 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Riba László képviselő előzetesen jelezte, 
hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. 
 
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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

41/2017. (VIII. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
augusztus 3. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
elkészítésére 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című pályázat konzorciumban történő benyújtásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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4. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

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

 
 
1.) Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A településarculati kézikönyv előkészítéséhez kapcsolódok a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A rendelet tervezetet elkészítettük a 
minisztériumi ajánlásnak megfelelően. A tervezet széles körű egyeztetést ír elő, mely 
összhangban van a jogszabályokkal. Kiemelném a lakossági fórumot, melyet kötelező lesz 
megtartani ezt össze lehet kapcsolni a közmeghallgatással is. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Tudom, hogy kötelező a rendelet megalkotása, hiszen a törvény ezt írja elő, de szerintem ez a 
mi településünk és a kistelepülések esetében nem bír akkora jelentőséggel, mint egy nagyváros 
esetén. Ez a képviselő-testületre plusz terhet ró, de magával a tervezettel egyetértek és 
elfogadásra javaslom. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII. 04.) 
önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2.) Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
elkészítésére 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A településarculati kézikönyv elkészítésére és a főépítészi tevékenység elvégzésére ajánlatokat 
kértünk be. A beérkezett ajánlatokat az előterjesztéshez mellékelten csatoltuk. Az árajánlatokat 
alapvetően befolyásolja, hogy ezzel a feladattal foglalkozók tisztában vannak azzal, hogy az 
önkormányzatok ezen feladat elvégzésére mekkora összeget kapnak és ehhez lettek az ajánlatok 
is alakítva. Ha kevesebbért csináljuk meg a fennmaradó összeget vissza kell utalni az államnak, 
a támogatás lényegében csak átfolyik az önkormányzaton. Azért sem foglalkoztunk eddig a 
településképpel kapcsolatos feladatokkal, mert nem rendelkezett az önkormányzat forrással 
erre. A legkedvezőbb ajánlatot Gáts András adta, ezért javaslom, hogy őt bízzuk meg a 
településképi arculati kézikönyv elkészítésével, míg a főépítészi feladatok ellátásával 
Gyivicsán Zoltán mérnök urat bízzuk meg. 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az előző napirendnél is említettem, hogy meglehetősen feleslegesnek tartom és erre 1 millió 
forintot fogunk elkölteni, hiszen ennyi lesz a támogatás. Szerintem sokkal hasznosabb célokra 
is fel tudnánk használni ekkora összeget, mert nem ezt tartom a legégetőbb feladatnak. Biztos 
vagyok abban, hogy ezzel a feladattal nem kell olyan sokat foglalkozni, hiszen egy minta 
alapján lesz elkészítve minden önkormányzat részére.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Minden település esetében más és más arculati elemek a fontosak. Úgy gondolom, hogy 
széleskörű egyeztetésnek kell megelőzni a véglegesen elfogadandó tervezetet. Biztosan lesz 
velem munka, azonban én sem gondolom, hogy ez ténylegesen ekkora összegbe kerülne. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra 
bocsájtom az 1. sz. határozati javaslatot, miszerint a Települési Arculati Kézikönyv 
elkészítésére a BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.-t bízzuk meg. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2017. (VIII. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Arculati 
Kézikönyv elkészítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek és jogszabályi 
követelményeknek megfelelő egyeztetések lebonyolítására a legkedvezőbb 
ajánlatot adó BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.-t (7400 Kaposvár, Gr. 
Apponyi A. utca 1/B. adószám: 11487087-2-14) bízza meg. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a BELIRAND Általános Szolgáltató Kft-vel kötendő 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 11. 
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Szavazásra bocsájtom az 2. sz. határozati javaslatot, miszerint a Települési Arculati Kézikönyv 
elkészítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek főépítészi feladatainak ellátására Gyivicsán 
Zoltánt bízzuk meg. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2017. (VIII. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Arculati 
Kézikönyv elkészítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek főépítészi feladatainak 
ellátására Gyivicsán Zoltán (7400 Kaposvár, Nádor u. 9.) okleveles építész 
mérnököt bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Gyivicsán Zoltánnal kötendő megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 11. 

 
 
3.) Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” című 

pályázat konzorciumban történő benyújtásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Több környező település polgármestereivel egyeztetve jött a lehetőség ezen pályázat 
benyújtására. Nagyon hirtelen jött a lehetőség és gyorsan is kell dönteni, mivel a pályázat 
beadási határideje 2017. augusztus 25. Sikeres pályázat esetén valamennyi önkormányzat, 
amely a konzorciumot alkotja egyenlő arányban részesül az elnyert összegből függetlenül a 
lakosságszámtól. A kiírás alapján rendezvényekre lehet elsősorban felhasználni a pénzt, illetve 
10%-ot a rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre lehet elszámolni. Az előzetes 
egyeztetés alapján a konzorciumvezető Mezőcsokonya önkormányzata lenne. Szerintem nem 
szabad kihagyni a lehetőséget. Az eszközbeszerzés tekintetében különböző álláspontok voltak 
a polgármesterek között. Többen azt támogatták, hogy a rendelkezésre álló keretet egyben 
költsük el és vegyünk sátrat vagy színpadot, amelyet mindenki használhat az előre egyeztett 
időpontban, de ezt a javaslatot elvetették és így mindenki a saját maga részére tervezheti meg, 
hogy mit szeretne a pályázatból megvalósítani. Így kb. 300 ezer forint jut minden 
önkormányzatra. Az eszközbeszerzés keretében már körbe néztünk az interneten Bajok Gábor 
falugondnokkal, célszerű lenne vezetéknélküli mikrofonokat és megfelelő hangosítást 
beszerezni. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Minden forintot meg kell ragadni és minden pályázati lehetőséggel élnünk kell. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A pályázathoz csatlakoznunk kell ez ne is lehet kérdés. Remélem sikeresek leszünk és akkor 
hasznosan tudjuk felhasználni a pályázati támogatást. 
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Madarász Dezső képviselő 
A pályázathoz nem kell önerőt biztosítani és 100%-os intenzitású a támogatás, egyetértek a 
pályázat beadásával. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztés 1 sz. határozati javaslatát. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2017. (VIII. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a TOP-
5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra 
benyújtani kívánt pályázatban, Mezőcsokonya Község Önkormányzat gesztorsága 
alatt létrejövő konzorcium tagjaként részt kíván venni. A képviselő-testület 
nyilatkozik továbbá, hogy a pályázatban foglalt kötelezettségeket ismeri és a 
pályázat támogatása esetén vállalja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2. sz határozati javaslatát. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2017. (VIII. 03.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a döntésről Mezőcsokonya Község Önkormányzat Polgármesterét, mint 
konzorcium vezetőjét a határozat megküldésével értesítse, az 1, pont szerinti 
konzorciumi megállapodás aláírására. Felhatalmazzák, hogy a pályázat 
benyújtásához, - és annak elnyerése esetén – a szükséges nyilatkozatokat az 
önkormányzat nevében megtegye. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatás igényléséről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az idei évben is lehetőség nyílik szociális tűzifa igénylésre. Tekintettel arra, hogy a 
közmunkások száma lecsökkent, amely alapvetően befolyásolja az igényelhető tűzifa 
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mennyiségét, ezért sajnos kevesebb tűzifára adhatjuk be az igényünket. Az előterjesztésben is 
szerepel, hogy a tavalyi évben 84 erdei m3 tűzifára pályázhattunk, míg idén csak 56 m3-re és 47 
m3-t kaptunk. Ha figyelembe vesszük a tavalyi számokat, akkor jó ha 30 m3 körül kaphatunk. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mindenképpen be kell nyújtani idén is a pályázatot. Ez mindig is nagy segítség a rászorulók 
részére és ezt nekünk, mint képviselőknek szem előtt kell tartanunk. Sajnos az idén kevesebb 
juthat, ezért a rendeletet alaposan át kell gondolni, csakúgy, mint az adható mennyiséget. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Én is feltétlenül támogatom, hogy részt vegyünk a programban. Nem szabad kihagyni, de azt 
is tudjuk, hogy vannak olyan önkormányzatok, akik ezzel a lehetőséggel nem élnek. Mi ezt nem 
tehetjük meg, egyetértek alpolgármester úrral. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Hasonlóan, mint az előző napirendeknél csak támogatni tudom a határozati javaslat elfogadását 
és igényeljük le a maximális mennyiséget. Bízom abban, hogy azért idén is lesz elegendő 
mennyiségű fa, amelyet a rászorulók közt ki lehet osztani. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 
az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2017. (VIII. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírásra 56 erdei m3 
keménylombos fafajtára és a szükséges (56*1000 Ft/m3 + ÁFA) 71.120,-Ft saját 
forrást biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 
rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza a 
pályázati kiírásban foglalt előírásoknak megfelelően. 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 
tűzifában részesülőtől – ideértve a tűzifa rászorulókhoz való eljuttatást is – 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
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5.) Egyebek 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
5.1.) Járdafelújítás 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen benyújtott 
pályázatunkat elbírálták és örömmel tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy 
15.000.000,-Ft támogatást nyertünk, melyhez 2.647.059,-Ft saját forrást kell biztosítani. A 
támogatást járdafelújításra nyertük. Ezen összegből kb. 800 m járdát lehetne felújítani abban az 
esetben, ha vállalkozóval csináltatjuk, ha magunk oldjuk meg akkor szerintem ennek a duplája 
is megoldható. A pályázatban térburkolat szerepel. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Pár éve aszfaltozásra is kértünk ajánlatot, szerintem érdemes lenne meggondolni azt is, ha van 
módosításra lehetőség, mert nem mindenhol lenne szükség térkővel kialakítani a járdát. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nagyon sokallom a pályázathoz beadott kivitelezői ajánlatot. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ha felveszünk valakit és magunk végezzük a kivitelezést, akkor sokkal hosszabb járdát tudunk 
építeni. Beszéltem már több bodrogi vállalkozóval is, hiszen az a célunk, hogy lehetőleg a helyi 
vállalkozókat támogassuk, de senki nem vállalná el ezt a kivitelezést. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Szerintem most ebben a kérdésben ne döntsünk. Meg kell határoznunk, hogy melyik részeken 
legyen felújítás. Alaposabban körül kell járni ezt a kérdést és még bőven van időnk, hiszen 2018 
december 31-ig kell befejezni. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A pályázatban lehetőség van 10%-ot eszközbeszerzésre fordítani. Ha magunk oldjuk meg, 
ebből a szükséges eszközöket, pl betonkeverő, lapvibrátor stb. be lehetne szerezni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A törmelék elszállításáról is gondoskodni kell, ezzel kapcsolatban gondolt már valamire 
polgármester úr. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A sittet fel tudjuk használni, ezért azt nem kell messze szállítani, így ezen spórolni is tudunk. 
A temetőhöz vezető út esetében is jól állunk. Két kamion kő már belekerült az útba, de sajnos 
ez nem lesz elegendő. 
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5.2.) Falunap 
 
Erdei Norbert polgármester 
A falunapra a jövő hét végén kerül sor. Összeállítottuk a programot, melyet most mindenkinek 
kiosztok. Ha van javaslatotok vagy valamit módosítani szeretnétek, akkor azt még megtehetjük. 
Az előkészületekre egyáltalán nem költöttünk sokat és a falunap sem fog sokba kerülni. 
Sztárfellépők nem lesznek és a jövőben sem nagyon akarok meghívni, mert Bodrogon mindig 
is családias volt a hangulat, melyen nem szeretnék változtatni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Nem is olyan régen, ha jól emlékszem Várdán volt olyan falunap, ahova sztárfellépőket hívtak 
és nagyon sokan voltak. Sok probléma is adódott, mert a felszerelés is eltűnt és jónéhányan nem 
megfelelően viselkedtek. Ezt mi nem akarjuk Bodrogon, a hagyományokat kell folytatnunk. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Részemről rendben van. Én már előre jeleztem, amikor az időpontban megállapodtunk, hogy 
nekem nem lesz jó mert családi elfoglaltságom lesz, de talán reggel le tudok menni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A lényeg, hogy a bodrogiak érezzék jól magukat a rendezvényen. Ha olyanokat hívsz akkor 
minden környező faluból eljönnének és elvesztené a jellegét a falunap. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Legyen családias, én is azt szeretem. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Szomorú, hogy a legtöbben csak ebédre jönnek, esznek és már mennek is haza. 
 
 
5.3.) Sportegyesület támogatása 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A Bodrog SC részére szeretnék 200.000,-Ft támogatást kérni a képviselő-testülettől. Az 
összeget nevezési díjra és sportorvosi vizsgálatok díjára fordítanánk.  
 
Erdei Norbert polgármester 
A tavalyi támogatás mire lett fordítva? 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A működés kb. 500 ezer forint. Jó lenne egy kis segítség. Találtunk szponzort az autó 
üzemeltetésére, a szövetség felé van még tartozása az egyesületnek. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Támogatom a kérelmet, mert magam is voltam korábban a sportegyesület elnöke. Amikor 
Heizer Kornél volt a polgármester és más egyesület nem is volt a településünkön akkor 450 
ezer forinttal támogatta az önkormányzat az egyesületet. Nevezési díjak, pályahitelesítés, az 
utazás is nagyon sokba kerül. Nem tudom, hogy miként érinti ez a költségvetést, de ha van 
forrás, akkor egyértelműen támogatom. Hálátlan dolog volt elnöknek lenni, mert sosem volt 
elég pénz és mindig kuncsorogni kellett. A társadalmi munkában elvégzett öltözőfelújítás nagy 
mértékben javította az infrastruktúrát és ennek köszönhető az is, hogy a falunapot ott lehet 
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megtartani. A tavalyi évben is társadalmi munkában sikerült a javításokat elvégezni az öltözőn. 
A komfortja még mindig nagyon alacsony, mert kevés a WC. Mindenki a saját munkáját tette 
bele. 8 évig szenvedtem és örültem, hogy át tudtam adni az elnökséget másnak. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mennyien járnak ki a meccsre? Mert én nem sokat látok. Ezért szerintem felesleges támogatni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Egyre többen vannak. Ne felejtsük azt el, ha egyszer megszűnik az sportegyesület, akkor nem 
mostanában lesz Bodrogon labdarúgás. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Voltam én is meccsen. kb 40 ember lehet ott. El kell gondolkozni azon is, hogy a csapatban 
bodrogiak szinte nincsenek is. A Megye III. túl erős Bodrognak és itt szükség van ifjúsági 
csapat indítására is. Az ifjúsági csapatban a településünkről senki nem játszik, nincs utánpótlás. 
Tegyük nézettebbé és sikeresebbé, akkor nyugodt szívvel tudom támogatni ellenkező esetben 
meg kell szüntetni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ezt most kell eldönteni, mert a bajnokság jövő év júniusáig tart. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Amennyiben a költségvetés lehetővé teszi én egyetértek a pénzügyi támogatással. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Ezt a bajnoki évet még végig csináljuk. Én személy szerint már háromszor jeleztem, hogy nem 
kívánom ellátni az elnöki tisztséget, de sajnos nincs senki, akinek átadhatnám és vállalná a 
feladatokat. Ha valaki vállalná azonnal átadnám a helyemet. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Csak akkor tudom támogatni, ha változás lesz, egyébként értelmetlen lenne erre a település 
pénzét elkölteni. Fel kell készülni, hogy jövőre ezt nem tudjuk támogatni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Ezt így nem tudom elfogadni, ilyen durva kijelentéseket nem kellene tenni. Mindig is kaptunk 
támogatást az önkormányzattól és ez az egyetlen program Bodrogon, amelyen ennyien 
megjelennek hetente. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A focipályát is az önkormányzat nyírja, ez is költség a településnek és támogatás az egyesület 
részére. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A területet mindenképpen nyírni kell, mivel az önkormányzat tulajdona és nem az egyesületé. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A pályát nem kell kéthetente nyírni a meccsekre, hanem meghagyhatjuk kaszálónak és akkor 
az még pénzt is hoz, mert a birkáknak eleségnek szolgál. Nem szeretném, ha az önkormányzat 
megtakarított pénzét elköltsük. Az a célom, hogy legyen megtakarításunk. A járdafelújításhoz 
is 2,7 millió forintot kell hozzátenni. Csak abban az esetben támogatom, ha az egyesület 
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működése újra lesz gondolva. A tűzoltó egyesület sem jön mindennel az önkormányzathoz. 
Maguk vállalnak olyan feladatokat, amelyekből az egyesületnek bevétele származik. A 
sportegyesületnél is ezen kellene gondolkozni, nem mindig támogatást kérni, hiszen ez az 
egyszerűbb megoldás. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra 
bocsájtom az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2017. (VIII. 03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesületet (székhely: 7439 Bodrog, 
Kossuth utca 54.) 200.000,-Ft támogatásban részesíti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport 
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 15. 

 
 
5.4.) Felvetések 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A kiránduláson értesültem arról, hogy az önkormányzat vett 6 db birkát 100.000,-Ft értékben. 
Miért volt erre szükség? Korábban a polgármester úr már vett két birkát. Én 8.000,-Ftért vettem 
birkát polgármester úr 6-ot 100.000,-Ft-ért. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ezek anyabirkák. Jövőre már nem kell vásárolni, mivel lesz szaporulat. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Jó lenne, ha ezekről a döntésekről a polgármester úr előre tájékoztatná a képviselő-testületet és 
ne a lakosságtól kelljen megtudnunk, hogy mi történik. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Minden döntésem előtt ki kell kérnem a véleményeteket. eddig arról volt szó, hogy 300.000,-
Ft-ig én döntök. Ebben egyeztünk meg. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Erről szó sem volt. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A képviselő-testületnek számolj be arról, hogy milyen intézkedéseket hoztál. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Kérem, hogy a következő testületi ülésre készüljön beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Tartsunk össze és ne húzzunk szét, mert abból csak problémák lesznek. 
 
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 


