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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 21–én 
18.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő 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: 
 

57/2017. (IX. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
szeptember 21. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására 

Előadó: Erdei Norbertpolgármester 
 

2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2018. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előadó: Erdei Norbertpolgármester 
 

3. Egyebek 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A KAVÍZ megküldte ismét a Gördülő Fejlesztési Tervet a 2018-2032 évekre vonatkozóan. 
Ismételten olyan fejlesztések szerepeltek a tervben, mint pl. a szivattyú vásárlás, holott mi már 
rendelkezünk pótszivattyúval és itt is van a helyszínen. Amikor megkaptam egyeztettem a 
KAVÍZ-zel és közöltem velük, hogy nem fogunk olyan tervet elfogadni, ami egyáltalán nem 
felel meg a valóságnak és olyan eszközöket kellene vásárolni, amik már egyébként is 
rendelkezésre állnak. Az átdolgozott változatot megkaptam a KAVÍZ-től és már ez is került 
kiküldésre a testületi tagok részére. Ez a változat már elfogadható és javaslom az elfogadását. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mindig megpróbálkoznak valamivel, de nem kell hagynunk magunkat. Köszönöm 
polgármester úrnak, hogy odafigyelve a részletekre egyeztetett. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Megpróbálták hátha bejön. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztés 1 sz. határozati javaslatát. 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2017. (IX. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „3. Bodrog ivóvíz” 
(11-10506-1-001-00-04) víziközmű-rendszer képviseletében eljáró ellátásért 
felelős Önkormányzat megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 
által készített, a 2018. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési 
Tervet. 
 
A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). 
Korm. rendelet 90/A-G. §-a alapján összeállított, és a fenti víziközmű-rendszerre 
vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 
2018-2032. évek közötti időszakra vonatkozóan. 
 
Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2018-ban megvalósítandó 
értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat. 
 
Elfogadja, hogy a 2018. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek 
kifizetésre, és csak a 2018. évi értéknövelő munkák számláival történő 
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Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 22. 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2. sz határozati javaslatát. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2017. (IX. 21.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a KAVÍZ 
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., 
képviseli: Genczler István ügyvezető), hogy a fenti víziközmű-rendszer 
vonatkozásában készítse el a 2018. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló 
Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét, nyújtsa be azt 
jóváhagyás végett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, és 
a Tervvel kapcsolatos eljárás során képviselje az Önkormányzatot. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 22.  

 
 
2.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2018. évi fordulójához való csatlakozásról  
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Ez a napirend szerintem mindenki számára evidens, nem is lehet kétséges, hogy csatlakozzunk 
a Bursa Hungarica 2018-as pályázati fordulójához. Nagy segítség a felsőoktatásban tanulók 
részére. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az önkormányzat anyagi helyzeti is olyan, hogy megtehetjük. Akkor is csatlakoztunk, amikor 
sokkal rosszabb körülmények voltak és nem szabad kihagyni, akkor amikor stabil a 
működésünk 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ez az önkormányzat kötelessége is. A csatlakozást egyértelműen támogatom. 
 
Riba László képviselő 
Nagy segítség ez mindenki számára, míg az önkormányzatnak nem kerül sokba. Sajnos egyre 
kevesebb a jelentkező. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Egyetértek az előttem szóló képviselőtársaimmal és a polgármester úrral, csatlakozni kell a 
pályázati fordulóhoz. 



- 4 - 

Erdei Norbert polgármester 
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: 
 

60/2017. (IX. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához a pályázati kiírás Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben az 
ÁFSZ szerint rögzíti. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 
pályázati kiírás feltételeivel.  
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2017. október 2. 

 
3.) Egyebek 
 
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 


