
J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 24–én 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Riba László és Madarász Dezső képviselők 
előzetesen jelezték, hogy nem tudnak 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: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

48/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
augusztus 24. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 

1. Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására 2017. évre kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Erdei Norbertpolgármester 
 

2. Előterjesztés a VP6-19.3.1-17 pályázathoz kapcsolódóan sikeres pályázat esetén 
rendezvény helyszín rendelkezésre bocsájtásáról és önrész biztosításáról 
Előadó: Erdei Norbertpolgármester 
 

3. Előterjesztés Bodrog Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve „M2/2017-
OTÉK” jelű módosításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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5. Egyebek 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására 2017. évre kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Ismét lehetőség nyílik egy új pályázat benyújtására, amelyet a kistelepülések számára írtak ki. 
A pályázati alcélok megegyeznek az önkormányzati fejlesztésekre vonatkozó pályázati kiírás 
alcéljaival. Azon a pályázaton 15 millió forintot nyertünk járdafelújításra, így ezt a pályázatot 
járdára már nem adhatjuk be. A támogatási összeg a település lakosságszáma alapján került 
meghatározásra, Bodrog esetében 1 millió forintra nyújthatjuk be a támogatási igényt. A 
pályázati kiírást a jegyző úr a megjelenést követően minden képviselő részére megküldte. Sokat 
gondolkodtam azon, hogy mire lenne érdemes pályázni. Több javaslatom is lenne, jó volna a 
ravatalozó felújítását befejezni, szükség lenne urnafalra. A lenti temető esetében pedig a kerítést 
kellene megépíteni, amihez az anyag részben már rendelkezésre is áll. 
Lehetőség lenne útfelújításra a Petőfi utca eleje rossz állapotban van. A Rákóczi utcát már 
rendbe rakattuk, mióta a sorompóval lezártuk a gépek nem teszik tönkre.  
A vízrendezést az idei évre beterveztem, az árkokat ki kellen tisztítani, ami nagy munka lesz. 
Pár éve meg lett már csinálva az ároktisztítás, de újból szükséges lenne. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Az ároktisztítást kb. 3 éve már elvégeztük. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Jóval korábban volt az ároktisztítás, szerintem több mint öt éve történt, de nem jó az elvezetés. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az ároktisztítást megkönnyíteni egy kistraktor után köthető árokásó gép. Erre is lehetne 
pályázni a vízrendezés keretében. Ez óriási mértékben megkönnyítené a munkát, de nem 
váltaná ki teljes egészében a kézi munkaerőt, mert arra is szükség van. Riba László képviselővel 
telefonon beszéltem, ő korábban támogatta a kistraktor vásárlását, melyet a közmunka program 
keretében lehetett volna beszerezni, de akkor valamiért elmaradt. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Akkoriban én személyesen is megnéztem a hirdetett traktort, de mivel használt traktor 
vásárlására nem volt lehetőség, így azt nem lehetett volna elszámolni a program keretében és 
ezért maradt el a beszerzése. Használt traktor volt, de nagyon jó állapotú és karbantartott. 
Szükség lett volna rá és most is jó lenne, ha rendelkezne az önkormányzat traktorral. 
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Erdei Norbert polgármester 
Az árokásót a traktor után kell kötni. Nem egy gyors gép, de nem kell kézzel dolgozni, és 
később lehetne venni hozzá traktort is. Az árajánlatot megmutatom nektek, Bodó képviselő úr 
rendelkezik megfelelő műszaki ismeretekkel. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Ehhez az árokásóhoz legalább 30-35 lóerős traktorra lenne szükség. Közterületen csak akkor 
lehetne használni, ha valaki rendelkezne gépkezelői engedéllyel, de tudomásom szerint 
senkinek nincs ilyen az önkormányzatnál. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az egyik közmunkásunkat be lehetne iskolázni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A felső Bűi temető rossz állapotban van, szegélyekkel kell ellátni a ravatalozó alját és a kerítést 
is meg kell csinálni. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Szegélyre rengeteg pénz elmenne, ezért ezt nem támogatom. A temető üzemeltetésre a 
feladatalapú finanszírozás keretében kapunk pénzt, melyet arra költünk. Ez elegendő szerintem 
az apróbb javításokra. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Kész lesz még az idén a temető? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Igen. Nem sok van már vissza.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Döntsünk arról, hogy a temetőfelújításra 200.000,-Ft-ot fordítsunk és ez még az idei évben 
valósítsuk meg. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Alpolgármester úr kérte, hogy temetőfelújításra 200.000,-Ft fordítsunk és erről szavazzunk. A 
határozati javaslatot szóban ismertetném. 
 

Határozati javaslat: 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető felújítására 
200.000,-Ft összeget elkülönít a 2017. évi költségvetés terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújítással kapcsolatos 
intézkedések megtételére, beszerzésekre, szerződések megkötésére és munkálatok 
elvégzésére. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
Szavazásra bocsájtom a szóban ismertetett határozati javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
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Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető felújítására 
200.000,-Ft összeget elkülönít a 2017. évi költségvetés terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújítással kapcsolatos 
intézkedések megtételére, beszerzésekre, szerződések megkötésére és munkálatok 
elvégzésére. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Visszatérve a napirendre én egyébként az utak felújítására fordítanám a támogatást, ha nyerünk. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Szerintem is fordítsuk útfelújításra. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Konkrétan határozzuk meg, hogy mely szakaszokat lehetne felújítani. A támogatásnál több 
összeget ne fordítsunk ezekre, így 1 millió forintból kell kihozni a munkálatokat. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A Petőfi utca végét és a Kossuth utca végét lehetne szerintem megoldani, ha ezzel egyetértetek. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Rendben van ezt támogatom. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Én is egyetértek. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az előterjesztésben nem szereplő határozati javaslatban még nem szerepel a konkrét cél, hiszen 
az előterjesztés elkészítésekor még nem volt ismert, hogy mire adjuk be. Mivel most 
elhatároztuk, hogy útfelújításra adjuk be ezért a határozati javaslatot szóban ismertetném. 
 

Határozati javaslat: 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont, a) alpontja 
szerinti kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására – a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, 
karbantartására, – támogatására Bodrog Petőfi utca utca (Bodrog 95 hrsz) és 
Kossuth utca (Bodrog 146 hrsz) felújítására pályázatot nyújt be 1.000.000,-Ft 
támogatási összegre. 
A képviselő-testület sikeres pályázat esetén ismételten árajánlatot kér be és dönt a 
kivitelező személyéről a beérkezett ajánlatok alapján. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
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Szavazásra bocsájtom a szóban ismertetett határozati javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont, a) alpontja 
szerinti kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására – a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, 
karbantartására, – támogatására Bodrog Petőfi utca utca (Bodrog 95 hrsz) és 
Kossuth utca (Bodrog 146 hrsz) felújítására pályázatot nyújt be 1.000.000,-Ft 
támogatási összegre. 
 
A képviselő-testület sikeres pályázat esetén ismételten árajánlatot kér be és dönt a 
kivitelező személyéről a beérkezett ajánlatok alapján. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 7. 

 
 
2.) Előterjesztés a VP6-19.3.1-17 pályázathoz kapcsolódóan sikeres pályázat esetén 

rendezvény helyszín rendelkezésre bocsájtásáról és önrész biztosításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Ezen pályázat keretében rendezvényszervezésre lehet nyerni. A pályázatot Hetes adná be, aki 
vállalná, hogy Bodrogon megvalósít rendezvényt, amennyiben nyer a pályázaton. Az 
elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázó vállalja, hogy a 
támogatási összegen felül önrészt is biztosít. Az önrész mértékétől függően nő a pontszám. A 
pályázatírókkal egyeztettem és fellépőkre, ételre, italra, sátorra lehet elszámolni az összeget. 
Most ez az önkormányzat részére semmilyen költséggel nem jár, ez tulajdonképpen egy elvi 
határozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a bodrogi rendezvényhez az önkormányzat 
159.375,-Ft önrészt biztosít és természetesen biztosítja a helyszínt is. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Korábban is támogattam ezeket a pályázatokat és most is támogatom. Ha sikeres lesz, akkor ez 
elkövetkező időszakban jelentős forrás fog rendelkezésre állni programokra, ne felejtsük el, 
hogy a TOP-os pályázaton is rendezvényszervezésre nyílna lehetőség. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra 
bocsájtom az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
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Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött a LEADER - Helyi 
Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 
című VP6-19.3.1-17 kódszámú, „Helyi Közösségek Napja a hagyományok 
jegyében” című pályázat támogatása esetén a 7439 Bodrog Sportpálya (071/17. 
hrsz-ú) ingatlant a támogatásban részesülő rendezvény időpontjára Hetes Község 
Önkormányzata részére rendelkezésre bocsájtja. 
 
A Képviselő-testület vállalja, amennyiben pályázat támogatásban részesül a 
rendezvény megvalósításához Hetes Község Önkormányzata részére 159.375,-Ft 
összeget átutal. 
 
Felelős: Erdei Norbertpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve „M2/2017-

OTÉK” jelű módosításáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A MEVID Zrt. megkereste az önkormányzatunkat, hogy az egyik ingatlanon napelemparkot 
szeretne létesíteni, melyhez szükség lenne a helyi építési szabályzat módosítására. A cég által 
készített tájékoztató anyagot a képviselők részére megküldtük. Kértem, hogy a cégvezető is 
legyen jelen a testületi ülésen, de éppen most született meg a gyermeke, így emiatt nem tud 
jelen lenni. A rendezési terv módosítása jelentős költségekkel jár, melyet a MEVID Zrt. átvállal. 
A rendezési terv készítőjével és a főépítésszel megállapodtak, így ezeket a költségeket állnák. 
A MEVID Zrt.-vel kötnénk megállapodást, hogy a fenti költségeket az önkormányzat részére 
előzetesen átutalják és utána az önkormányzat kötné meg a megállapodást a rendezési terv 
módosítására és a főépítészi tevékenységre. Az előterjesztés mindent részletesen tartalmaz és a 
határozati javaslatok is. Az önkormányzatnak nem kerülne pénzbe és a későbbiekben akár 
munkahelyek is létrejönnének és ne feledkezzünk meg az iparűzési adóbevételekről sem. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Minden vállalkozó érkezésének örülni kell. A településképet a tervezett beruházás nem érintené 
hátrányosan és rendezett lenne a terület. Elfogadom az előterjesztést és támogatom a határozati 
javaslatokat, melyet megszavazok. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Ebből az önkormányzatnak csak előnye származna. Támogatom. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztés 1 sz. határozati javaslatát. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bodrog Község 
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos előterjesztést és úgy 
döntött, hogy a Mecsekhús Kft. által a Bodrog 028/8 helyrajzi számú ingatlanon 
tervezett napelem park beruházása okán szükségessé vált Bodrog Község Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 17/2005. 
(XII. 22.) önkormányzati rendeletének a fent nevezett területek miatti módosítása. 
A Bodrog 028/8 helyrajzi számú ingatlan jelenleg megosztás és zárolás alatt van, 
az új terület 028/16 helyrajzi számon kerül lejegyzésre. 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bodrog Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervének a Mecsekhús Kft. által kezdeményezett 
módosítását támogatja és feltételekkel kezdeményezi. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Közreműködik: Gyivicsán Zoltán főépítész 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2. sz határozati javaslatát. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bodrog Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Terv jelen módosításával megbízza a Belirand Kft.-
t az 2017 07.12.-i ajánlata alapján készítse el a tervdokumentációt és felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 3. sz határozati javaslatát. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bodrog Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Terv jelen módosítás főépítészi feladatainak 
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ellátásával megbízza a Gyivicsán Zoltán főépítészt és felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 4. sz határozati javaslatát. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendezési terv módosításával 
járó kiadások finanszírozására vonatkozó MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 14-
16.sz., adószám: 11006426-2-02) megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

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

hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az elmúlt testületi ülésen Szentgróti József alpolgármester úr kérte a beszámoló elkészítését és 
a testület részére történő bemutatást. A hivatal elkészítette a beszámolót, mely tartalmazza, 
hogy milyen döntések születtek A képviselők részére kiküldtük, hogy kik részesültek 
támogatásban és mekkora összegben. A jegyző úr a számlaegyenleget is megküldte a 
képviselők részére, így a rendelkezésre álló pénzösszegről is mindenkinek tudomása van. 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Köszönöm a tájékoztatót. A névsort és a számlaegyenleget megkaptam. A beszámolót 
elfogadom. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 
az előterjesztést.  
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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56/2017. (VIII. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2017. március 1. és augusztus 3. 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 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A járdafelújítással kapcsolatban az árajánlatok beérkeztek? 
 
Erdei Norbert polgármester 
Még nem. Arról volt szó, hogy minél több árajánlatot beszerzünk. Van még időnk, hiszen 2018. 
december 31-ig kell megvalósítani a beruházást. Kérném, hogy mindenki szerezzen be, hogy 
nagyobb legyen a merítési lehetőségünk. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Köszönöm polgármester úrnak, hogy édesanyám 90. születésnapja alkalmából szervezett 
köszöntésen részt vett. 
 
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 


