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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 5–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: 
 

61/2017. (X. 05.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
október 5. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 azonosító számú „Háziorvosi 

rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon” című támogatásban 
részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás 
jóváhagyására 
Előadó: Erdei Norbertpolgármester 
 

2. Egyebek 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 azonosító számú „Háziorvosi rendelő 
és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon” című támogatásban részesített projekt 
megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
A Magyar Államkincstár megküldte a támogatási szerződés tervezetét önkormányzatunk 
részére az orvosi rendelő felújításához. A támogatási szerződés melléklete a TOP-4.1.1-15-
SO1-2016-00018 azonosító számú „Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése 
Bodrogon” című támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi 
megállapodás. A konzorciumi megállapodást a képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia, 
csakúgy, mint amikor beadtuk a pályázatot, amely akkor a pályázat beadására vonatkozott. A 
konzorciumi megállapodást az előterjesztés mellékleteként mindenki megkapta. Javaslom a 
megállapodás elfogadását. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Azt kérdezem, hogy önerőt kell-e biztosítanunk a megvalósításhoz. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A projekt 100%-os támogatási intenzítású.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mi a műszaki tartalma? 
 
Erdei Norbert polgármester 
A projektben az orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére kerül sor, mely magában foglalja, 
a külső homlokzat szigetelését, a nyílászárók cseréjét, az épület akadálymentesítését, 
akadálymentes parkoló és bejárat kialakítását és a fűtéskorszerűsítést. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A pályázattal kapcsolatban alapvető gondjaim vannak. Szerintem nem lesz 
energiamegtakarítása az önkormányzatnak, mert jelenleg is csak nagyon kevésszer van 
használva az épület. Maga az épületnek semmi gondja nincs, bűn kicserélni azokat az ablakokat, 
hiszen nemrég lettek kicserélve. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Sok település örülne, ha ilyen állapotban lenne az orvosi rendelője. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Sok mindenben egyet tudunk érteni, de a pályázati felhívás a felsorolt tevékenységeket teszi 
lehetővé. Szerintem is felesleges a nyílászárók cseréje, de ezek nem felelnek meg a pályázati 
felhívásban szereplő indikátor értékeknek. A héten egyeztettünk Gáts András mérnök úrral, aki 
személyesen kijött és ismételten átnézte az épületet. Az egyeztetésen a jegyző úr is részt vett.  
A rendelő belső kialakítása kapcsán új javaslatokat fogalmaztam meg, amelyek a mérnök úr 
szerint is megvalósíthatók. A védőnői helységből is váró kerülne kialakításra, így az 
akadálymentes vizesblokk kialakítása miatti várócsökkenés ezzel orvosolható lenne. A 
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háziorvossal és a védőnővel is egyeztettem ebben a kérdésben és mindketten támogatták ezt a 
megoldást.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztést. 
 
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: 
 

62/2017. (X. 05.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Somogy Megyei 
Önkormányzattal (7400 Kaposvár, Fő u. 10.) a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 
azonosító számú „Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon” 
című támogatásban részesített projekt megvalósítására. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező támogatásban részesített 
projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást változatlan 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.) Egyebek 
 
2.1.) Járdafelújítás 
 
Erdei Norbert polgármester 
A járdafelújítására árajánlatot kértem be. Olyan megoldást szeretnék javasolni a képviselő-
testületnek, amely szerintem jobb a településünk számára. Ha térkővel akarnánk megépíteni a 
járdát, amely a beadott pályázatban is szerepel, akkor összesen 738 folyóméter járda építésére 
lenne elegendő a támogatási összeg és az önerő. Több kivitelezővel is beszéltem és nagyan 
magas az anyagköltség. Azt javasolnám, hogy térkő helyett aszfaltoztassunk, mert így közel 
1300 folyóméter járdát lehetne megcsinálni és egyébként is vannak olyan részek a településen, 
ahol már eleve aszfaltos a járda. Az aszfalt jóval olcsóbb. Tekintettel arra, hogy ez műszaki 
tartalom módosításával jár, ezért egyeztetni kell a Belügyminisztériummal a támogatói okirat 
módosítása érdekében. 
 
Riba László képviselő 
Nekem az a legfontosabb, hogy legyen megcsinálva az önkormányzat előtti bejáró híd és a 
parkoló szélét is le kell kerekíteni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Meddig kell befejezni az építést. 
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Erdei Norbert polgármester 
A befejezési határidő 2018 december 31 és a pénzügyi elszámolásra csak ezt követően kerülne 
sor. Ha hamarabb elkészül, akkor a befejezés utána rögtön be kell nyújtani az elszámolást, ha 
jól tudom hatvan napon belül. 
A térköves kialakítás csak akkor lenne olcsóbb, ha mi magunk tudnánk a munka javát elvégezni, 
ám sajnos nem rendelkezünk elegendő emberrel. 
 
2.2.) Tornaterem építésének támogatása 
 
Riba László képviselő 
A tornaterem építéséhez az idei évben még 1 millió forintot ígértünk. Úgy gondolom, hogy 
most eljött az idő. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Arról beszéltünk, hogy ha szükséges, akkor ismételten térjünk vissza a kérdésre, arról nem 
született döntés, hogy mindenképpen támogatjuk ismételten további 1 millió forinttal a 
tornaterem építését. Eddig már összesen 2 millió forintot kaptak a tornaterem építésére. Kérem 
ne felejtsük el azt, hogy folyamatban lévő pályázataink vannak. A járdafelújításhoz közel 2,7 
millió forint önrészt kell biztosítanunk. Ameddig az orvosi rendelő esetében nincsenek meg a 
tervek, addig annak a költségét sem lehet pontosan meghatározni, én csak bízom abban, hogy 
a megítélt támogatás elegendő lesz. Ne felejtsük el ugyanakkor azt, hogy a pályázat a tavalyi 
évben került beadásra és a kivitelezés csak jövő év közepén kezdődhet előreláthatólag. 100%-
os a támogatás ám a mérnök úr is azt mondta, hogy örüljünk, ha kijövünk a rendelkezésre álló 
támogatási összegből. Folyamatban van továbbá egy pályázatunk eszközbeszerzésre 
Csombárddal és Várdával közösen, ha nyerünk akkor ott is kell önrészt biztosítani. Nem 
szeretném az önkormányzat pénzét elkölteni, mert a település lakóinak nekünk el kell számolni. 
A közmeghallgatáson nem mondhatjuk, hogy egy év alatt feléltük a megtakarításainkat. Dan 
Jánossal is beszéltem ezzel kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy írtak levelet a Kormánynak és 
véleménye szerint ígéretet kaptak a hiányzó forrás rendelkezésre bocsájtásáról. A levelet a 
Miniszterelnök Úr részére küldték és egyeztettek Móring József Attila országgyűlési 
képviselővel is. Én úgy gondolom, hogy még mindenképpen várjunk a támogatással 
kapcsolatban. 
 
Riba László képviselő 
Mennyi pénze van most az önkormányzatnak? 
 
Szentgróti József alpolgármester 
12-13 millió szabad forrás áll rendelkezésünkre. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A polgármester úr tájékoztatásához kapcsolódva a Miniszterelnök úrnak lett címezve a levél. 
Konkrétumot a támogatással kapcsolatban nem tudok és úgy gondolom nem is lehet mondani. 
Természetesen mindenki ígéretet tett arra, hogy próbálnak segíteni, de ezt biztosa senkisem 
mondhatja. Tényleg arról volt szó a támogatással kapcsolatban, hogy erre a kérdésre a nyár után 
térjünk vissza, és az is igaz, hogy a pályázatokhoz az önrész kérdését megvizsgáljuk. Amikor 
erről beszéltünk még egyáltalán nem voltak pályázati döntések, ez egy új helyzet. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Én is emlékszem, hogy beszéltünk a további lehetséges támogatásról, de szerintem nem muszáj 
most döntenün k ebben a kérdésben. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Várjunk és nézzünk utána, hogy az egyház kap-e támogatást. A képviselő-testületben úgy 
gondolom megvan a szándék a további támogatásra, ha van pénzünk, akkor szerintem a 
későbbiekben támogassuk. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Még az sem biztos, hogy szükség lesz további támogatásra, mert kaphat az egyház a 
Kormánytól támogatást. 
 
2.3.) Urnafal építés 
 
Erdei Norbert polgármester 
Több lakos is jelezte, hogy a nagy temetőben szükség lenne egy urnafalra. Kértem árajánlatot 
egy 18 paneles urnafal gránitból összeállítva 30 év garanciával 635.000 forint lenne. A beton 
alapot, azt nekünk kellene elkészíteni, így ezzel spórolva a költségeken. Vannak ennél 
olcsóbbak is műkőből, de azok nem is olyan szépek és nem is olyan tartósak. Megkérdeztem a 
pénzügyes kolléganőnket és van ennyi tartalékunk a temető keretből. 
 
2.4.) Fóliasátrak hasznosítása 
 
Erdei Norbert polgármester 
A kertészetben lévő fóliasátrak bérbeadásáról korábban már beszéltünk, a Bodrogi 
Hírmondóban meg is hirdettük, amire egy jelentkező volt, Erdei Attila. 
Ő a három sátorért évi 200.000 forintot fizetne bérleti díjként. 
Ha azóta más nem jelentkezett a képviselő uraknál és elfogadjuk az összeget, akkor javasolnám, 
hogy fogadjuk el az ajánlatot, hiszen az idén sem volt mindegyik használva és jövőre 
kevesebben lesznek a kertészetben. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Kapjunk egy szerződéstervezetet és utána döntsünk 
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


