
BOD/112-7/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember hó 14. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről.

Ülés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Határozat száma Tárgy
20/2020 (IX 14.) VP6-19 21 -29-3-17 kódszámú, „Élhető telepulésekkialakítása” projekt Árpád

utca 2 (Bodony 6 hrsz ) sz alatti épulet nyílászárócsere és a Művelődési Ház
előtti autóbuszváró felújítási munkák kivitelezőjének kiválasztása

21/2020 (IX 14) VP6-19 2 1 -29-3-17 kódszámú, „Élhető telepulések kialakítása” projekt
műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére műszaki ellenőr kiválasztása

22/2020 (IX 14 ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztondíjrendszerhez torténő
csatlakozás

23/2020 (IX 14 ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztondíjpályázat kiírása
24/2020 (IX 14 ) Az afrikai sertés pestis betegség terjedésének korlátozása miatt Bodony 0133

hrsz -ú és 0134 hrsz -ú onkormányzati tulajdonú útszakaszainak az ideiglenes
lezárása

Rendelet száma

Napirend:

1. Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett munkákról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú, „Élhető települések kialakítása” projekt Árpád utca 2.

(Bodony 6 hrsz.) sz. alatti épület nyílászárócsere és a Művelődési Ház előtti autóbuszváró

felújitási munkák kivitelezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú, „Élhető településekkialakítása” projekt műszaki ellenőri

tevékenység elvégzésére műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás

Előterjesztő: Vince János polgármester

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiirása

Előterjesztő: Vince jános polgármester

6. Az afrikai sertés pestis betegség terjedésének korlátozása miatt Bodony 0133 hrsz.-ú

és 0134 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú útszakaszainak az ideiglenes lezárása
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Előterjesztő: Vince János polgármester

7. Önkormányzat külterületi földutak karbantartásáról közérdekű bejelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Vince János polgármester

S. Egyebek

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia aljegyző

A lakosságág részéről Jelen van:
Kovács István

Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, bogy négy képviselő jelen van, így az ülést határozatképesnek
mondja ki és megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács Dominika képviselőt javasolja.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő testületi ülésről hangfelvétel készül.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Kovács Dominika képviselőt választotta meg.

Vince János polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett munkákról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú, „Élhetó’településekkialakítása”projektÁrpád utca 2.

(Bodony 6 hrsz.) sz. alatti épület nyílászárócsere és a Művelődési Ház előtti autóbuszváró

felújítási munkák kivitelezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú, „Élhető települések kialakítása” projekt műszaki ellenőri

tevékenység elvégzésére műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás

Előterjesztő: Vince János polgármester

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiirása

Előterjesztő: Vince János polgármester

6. Az afrikai sertés pestis betegség terjedésének korlátozása miatt Bodony 0133 hrsz.-ú

2

~k’ct’ P



és 0134 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú útszakaszainak az ideiglenes lezárása

Előterjesztő: Vince János polgármester

7. Önkormányzat külterületi földutak karbantartásáról közérdekű bejelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Vince János polgármester

8. Egyebek

Vince János polgármester:
A testület az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően megkapta a mai testületi ülés napirendi pontjainak
anyagát.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokat érintően? Mivel kérdés,
hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester által
javasolt napirendi pontokat és azok sorrendjét.

1. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Néhány gondolat az előző testületi ülés óta végzett munkákról.
A Magyar Falu programban ismét megjelent a Temető felújítására beadható pályázat. Önkormányzatunk
benyújtotta a kérelmet, a meglévő pályázatunk módosításával az új kiírásoknak megfelelően.

Az Árpád út felújítása jelenleg folyamatban van (padkák, aknafedők), ezzel egyidőben az elkerülő útjavítása
is folyamatban van, mert sok helyen keletkezett probléma. A kivitelezővel abban maradtunk, hogy a tél
elmúltával térünk vissza, ezen problémák megoldására.

A Nemzeti Földalaptól bérelt külterületi ingatlan a Bodony 0141/ hrsz.-ú terület, melyet a tulajdonos évente
köteles ellenőrizni, az ellenőrzés után kapott dokumentum szerint felmerült a nem megfelelő használata a
földnek, ugyanis a terület egy része annyira meredek, fával benőtt, hogy a műholdas felvételek alapján
felszólítást kaptunk a terület rendbe tételérte. Sajnos, ezen terület egyes részei nagyon el vannak gazosodva,
ezért nem minden részét tudjunk gépekkel karban tartani, kézi erővel is próbáljuk megfelelően hasznosítani,
ami nem olyan hatékony, mint a gépi, de erről a tájékoztatást elfogadta a Nemzeti Földalapkezelő.

A 276/21-es hrsz-ú ingatlanon található egy villanyóra, aminek a tulajdon joga nem rendezett.
Az Önkormányzat kapott felszólító leveleket ezzel kapcsolatban. Megtudtuk, hogy ez a villanyóra már nem az
Önkormányzat tulajdona. Az új tulajdonossal sikerült felvenni a kapcsolatot, aki ígéretet tett ennek
rendezésére a költségek megtérítésével.

Egy másik probléma merült fel a József A u 6. sz. alatt lévő ingatlannal. Az ingatlant 2019. évben az
Önkormányzat megvásárolta. Sajnos a szolgáltatóknál nem kerültek átírásra a közművek, ezért a régi
tulajdonos kapta eddig a számlákat. Az ő értesítése alapján szereztünk erről tudomást. Ennek rendezése
folyamatban van.

Megkerestek bennünket a Gyöngyösi Főiskoláról turista útvonal létesítésével kapcsolatban közös
projektként. Parádsasvár kempingtől, a Mátraderecskén lévő Kanázsvárig menne a turista útvonal. Ezzel
kapcsolatban is folynak az egyeztetések, megbeszélések.
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Kovács István:
Jelezné, bogy van, ahol nincs út. Az, bogy ki van járva az egy dolog. Az aszfaltos út onnan kezdődik, ahol
kétsávos az út. Ezek magán területek, nem tudom, hogy kerül bele a bánya terület. Mi ezt műveltük a tó
pa rtjá ig.

Vince János polgármester:
Ezek még át lesznek nézve, és az egyeztetések és engedélyek rendezésre kerülnek. A bányaterület határáig
önkormányzati út megy.

Farkas István képviselő:
Kérdezné a turistaúttal kapcsolatban Bodony látványosságait összelehetne e kapcsolni? Gondolna itt a Mária
képre, és egy- két látványosságra.

Vince János polgármester:
Ezeknek komoly engedélyezési háttere van. Benne leszünk a Mátrai rendszerbe, és meglátjuk a továbbiakat.

Kovács István:
Jónak találom Farkas István képviselő elképzelést. A Mártában is minden nevezetességhez vezet egy út. Nem
gondolom, hogy ilyen ügyben a tulajdonosok nem járulnak hozzá.

Szabó Gábor képviselő:
Javasolja egy térképet kérjünk hozzá, és jelöljük meg azon látványosságokat, amit érdemes megnézni
Bodonyban. Az elején elhangzott temető felújítással kapcsolatban kérdezné, részünkről történtek e
módosítások?

Vince János polgármester:
Igen történtek módosítások. Sokkal egyszerűbb összetételben lett benyújtva a pályázat, le volt korlátozva a
lehetőség most. Ez egy kb 5.000.000.-ft összegű projekt, ami kerítés felújitásra, és a ravatalozó környékének
rendbe tételéről szólna. Az épület felújítása nincs benne. Erre volt most lehetőség.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérné a
következő napirendi pont tárgyalását.

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Bodony, Árpád utca 2. (Bodony 6 hrsz.) sz. alatti épületének nyílászáróinak a cseréje és a Művelődési Ház
előtti autóbuszváró felújítási javítási munkáinak kivitelezésének tárgyában az ajánlattételi határidő lejártáig
benyújtott ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetésére 2020. szeptember hó 11. napján 9:00 órai kezdettel
került sor. Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be, a bontási jegyzőkönyvet és a bírálati lapot megtekintve a
legkedvezőbb ajánlatot a Pári-Mérnöki Építőipari Szolgáltató Kft. adta. Kérem, aki ezzel egyetért, az
szavazatával erősítse meg.

Kovács István:
Kérdezné ebben lenne a Művelődési ház ablakcseréje a nagy ablak kivételével, és a két buszmegálló
felújítása? Én 100%-ban biztos voltam abban, hogy két buszmegálló van a pályázatban. Valamennyire a másik
buszmegállót is rendbe kellene tenni.
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Vince János polgármester:
A támogatói okirat egy buszmegállót tartalmazott. Ez még egy régebbi pályázat. Ennél a pályázatnál még az
előző képviselő testület vállalta be a pályázat finanszírozásából hiányzó önerőt. Akkor még abba az összegbe
belefért. Anyagi kereteinken belül próbáljuk a másik buszmegállót is rendbe tenni.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérem
a testület szavazatát az Élhető Település elnevezésű projekt kivitelezőjének a kiválasztására.

A Képviselő-testület S Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Póri-Mérnöki Építőipari
Szolgáltató Kft. 3284 Tarnaméra, Hun yadi út 37. Adószáma: 22 795144-2-10 ajánlattevőt választotta a
kivitelezési munkálatok elvégzésére.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2020. (lX.14.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú, „Élhető települések kialakítása,,
Bodony, Árpád utca 2. (Bodony 6 hrsz.) sz. alatti épületének nyílászáróinak a cseréje és a Művelődési
Ház előtti autóbuszváró felújítási javítási munkáinak kivitelezésének tárgyában benyújtott
árajánlatok közül megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a Pári-Mérnöki
Építőipari Szolgáltató Kft. 3284 Tarnaméra, Hunyadi út 37. Adószáma: 22795144-2-10 adta, így a Pári
Mérnöki Építőipari Szolgáltató Kft.-t hirdette ki az eljárás nyertesének.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

3. Napirendi pont

Vince János polgármester:
A Művelődési Ház épületének nyílászáróinak a cseréje és az autóbuszváró felújítási javítási munkáinak
kivitelezésének műszaki ellenőri feladatok elvégzésére kiküldött ajánlatkérés során az ajánlattételi határidő
lejártáig benyújtott ajánlatok tartalmi elemeinek ismertetésére 2020. szeptember hó 14. napján 9:00 órai
kezdettel került sor. Ajánlatot három ajánlattevő nyújtott be, a bontási jegyzőkönyvet és a bírálati lapot
megtekintve a legkedvezőbb ajánlatot Nagy Imre egyéni vállalkozó adta. Kérem, aki ezzel egyetért, az
szavazatával erősítse meg.

Kovács István:
Kérdezné, hogy a beadott műszaki ellenőrök végeztek-e már nálunk munkát, ismerjük-e munkájukat?
Remélem nem a piac építésénél közreműködő műszaki ellenőr lesz?

Vince János polgármester:
Az önkormányzat előtt ismert a műszaki ellenőr személye. Nem a piac épitésénél közreműködő műszaki
ellenőrről van szó.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérem
a testület szavazatát.
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A Képviseló’-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Nagy Imre egyéni vállalkozó 3250
Pétervására, Köztársaság utca 35. Adószám: 47963902-1 -30 ajánlatte vőt választotta a kivitelezési
munkálatok műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2020. (IX.14.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat VP6-19.2.1.-29-3-17 kódszámú, „Élhető települések kialakítása,,
Bodony, Árpád utca 2. (Bodony 6 hrsz.) sz. alatti épületének nyílászáróinak a cseréje és a Művelődési
Ház előtti autóbuszváró felújítási javítási munkáinak kivitelezésének műszaki ellenőri feladatok
elvégzésére benyújtott árajánlatok közül megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes
ajánlatot Nagy Imre egyéni vállalkozó 3250 Pétervására, Köztársaság utca 35. Adószám: 47963902-1-
30 adta, így Nagy Imre egyéni vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

4. Napirendi pont

Vince János polgármester:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszertöbbszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. Önkormányzatunk az idén is
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányaikat
kezdő diákok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához. Amennyiben egyetért a testület, kérem a szavazatokat.

Szabó Gábor képviselő:
Minden képen jónak tartja a csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez, viszont szeretné, ha az érintett diákok erről időben kapnának tájékoztatást (p1.
szakközépiskola végén), mert úgy tudja sok diák nem tud róla.

Farkas István képviselő:
Kérdezné van-e ennek kitétele? Javaslata volna, hogy a faluban szórólap formájában lehetne az aktuális
dolgokról tájékoztatni a lakosságot. Talán így jobban értesülne a lakosság az aktuális hírekről.

Kovács Dominika képviselő:
Kérdezné ezen pályázattal kapcsolatosan az Önkormányzatnak milyen költség vonzata van?

Vince János képviselő:
Évente egyszer van erre lehetőség. Zárt rendszeren belül működik. Van anyagi vonzata az Önkormányzatra
nézve. Amikor meglátjuk, hogy milyen érdeklődés lesz, akkor megtudjuk beszélni, hogy a költségvetésünk
alapján milyen összeggel tudjuk támogatni a kérelmezőket. Első lépésként még a csatlakozásról kell
döntenünk.
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Vince János polgármester:
Megkérdezi, bogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérem
a testület szavazatát.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához való
csatlakozását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2020. (1X14.) Számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozásával, a
jelen határozat 1. számú melléklete szerinti Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és
kotelezettseget vallal arra, hogy a palyazatok kiirasa, elbiralasa es a telepulesi onkormanyzat altal
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER
Bursa rendszerben rögzíti. Az önkormányzat 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.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. októberi.

5. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Önkormányzatunk a pályázati rendszerhez való csatlakozása után lehetőséget szeretne biztosítani a
településen élő és továbbtanulni akaró vagy már felsőoktatási tanulmányaikatfolytató hallgatók számára az
ösztöndijhoz való jutásban, ezért részükre kiírja az önkormányzat az ösztöndíjpályázatot. Ez azt jelenti, hogy
az a diák, aki jelenleg még a középiskola utolsó évét folytatja, de már tudja, hogy jövőre felvételezni szeretne,
azoknak a „B” típusú pályázati kiírás feltételei vonatkoznak, azon hallgatók, akik aktív félévüket kezdték meg
most szeptemberben az egyetemeken, azok részére az „A” típusú pályázati kiírás vonatkozik. Megkérem
jegyző asszonyt, hogy gondoskodjon a pályázatok megfelelő meghirdetéséről. A pályázati kiírást szavazásra
bocsájtom.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az önkormányzat Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában mindkét típusú
pályázat kiírását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2020. (lXi.4.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (111.26.) Kormányrendelet alapján klírja 2021. évre az „A” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, ahol az ösztöndij
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időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév második
(tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve valamint kiírja a 2021. évre a „B” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára, ahol az ösztöndij időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.

6. Napirendi pont

Vince János Dolgármester:
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az afrikai sertéspestis leküzdésére, továbbá a betegség
megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó intézkedések hatékonyságának növelése érdekében az
Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozata alapján Bodony települést szigorúan korlátozott területté
nyilvánította. Bodony Baláta Vadásztársaság Egyesület (3243 Bodony, Árpád út 96.) állategészségügyi okok
miatt földút-szakaszlezárásának kérelmével fordult önkormányzatunkhoz a Bodony 0133 és Bodony 0134
hrsz.-ú külterületi földutak tekintetében. Figyelembe véve a mellékelt kérelem tartalmát, valamint a
mellékelt Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatát kérem a testületet a mellékelt határozati javaslat
szerint hozza meg döntését.

Szabó Gábor képviselő:
A mátraballaiakat is megkeresték ezzel kapcsolatban? Az ő levelükben nem olvastam, hogy gyalogos
forgalomra kérik csak.

Vince János polgármester:
Nem, őket nem keresték meg. Csak a gyalogos forgalom korlátozásáról szólna a tilalom, két tábla
kihelyezésével. A tábla elkészítését és költségeit a Baláta Vadásztársaság vállalja. Így a Vadásztársaság is tudja
igazolni, hogy mindent megtettek a sertéspestis elkerülése érdekében. Fát szedni jöhetnek Mátraballáról is.
Autóval át lehet továbbra is menni ezen utakon.

Kovács István:
Jónak találja a kezdeményezést, javasolná máshol is a gyalogosok korlátozását, mert az afrikai sertéspestis
máshol is Jelen van sajnos. Javasolná, hogy kocsival is csak az menjen arra, akinek tényleg dolga van.
Szigorúbban kellene ezt venni.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérem
a testület szavazatát.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a Bodony 0133 és
Bodony 0134 hrsz.-ú külterületi önkormányzati földutak útszakaszainak ideiglenes lezárását az afrikai
sertéspestis fertőzés miatt a település szigorúan korlátozott terület besorolásának afennállásáig.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTOLETÉNEK
24/2020. (IX.143 számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bodony külterület 0133 hrsz.-ú és Bodony
külterület 0134 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú földutak - a vadaskertek között Felső-Baláta és
Bodony-Mátraballa közigazgatási határ közötti szakasz - ideiglenes lezárásáról döntött az afrikai
sertéspestis betegség terjedésének korlátozásának szempontjából Bodony település szigorúan
korlátozott terület besorolásának a fennállásáig.
A testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenes lezárások foganatosítására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet, hogy az Önkormányzat külterületi földutak karbantartásával
kapcsolatban közérdekű bejelentés érkezett a képviselő testület részére. Ezen beadványban a
földtulajdonosok kérnék, hogy a külterületi utakat jobban tartsuk karban. A munkálatokat elkezdtük,
folyamatosan végezzük az utak rendbetételét a legjobb tudásunk szerint a falu egész területén. A munkákat
a legelhanyagoltabb részekkel kezdtük. P1: (Ezen utak a Sike-Sárai út, Lok-ból Parád felé, Kurijáki út, Tsz
tanyától lefelé Csutaj felé a kettős hídig, Kenderszerig az utak gréderezése, megtúrása, szárzúzása
megtörtént. A Kopaszi utat régen a Vadásztársaság megcsináltatta. Azóta tönkrement a kövezés. A panoráma
kilátó felé is hasonlóan problémás az út. Osztatlan közös tulajdonban van az út. Reméljük ez rendeződik, és
akkor visszatérhetünk ezen utak rendbetételére is. Próbálok egyeztetve a tulajdonosokkal is. Nem látom
jónak viszont azt, hogy a jelenlegi száraz időben gréderezzük a többi külterületi utat, az őszi esős idő után
szeretném ezt megcsináltatni. A Vadásztársaság elnökét meg fogom keresni, és a bent maradt jutalék pénzből
kérem szánjanak az utak kimérésére is. A Kopaszi út lenne a legfontosabb.

Kovács István:
A híd utánig nekem földem is van. Ezek ki vannak mérve. Meg tudom mutatni.

Vince János polgármester:
Nincs róla hivatalos irat, hogy ez ki lettvolna mérve.

Kovács István:
El is kezdték tisztítani. Ez kb. 3 éve volt. Nem kell kimérni, javítsuk meg a kopaszi utat. Ezeket az utakat már
régen meg kellett volna csinálni eső után, én ezt jeleztem is feléd. A kopaszi úton nem tudok kijárni, és
kezdődik a betakarítás. Teljesen be van nőve az út. Azt az utat kövezni kell, nem gréderezni. Amely utakat
megcsinálták azon nem igazán jár senki. Értsd meg, nem bírunk kimenni! Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt
kéri. Ha akadályoztok a betakarításban az nem lesz jó.

Vince János polgármester:
Sajnos jelenleg nagyon kevés pénz van erre, nincs pénz kövezésre. Ajelenlegi adósságunk mellettez nagyon
nehéz kérdés. Én személyautóval voltam a kopaszon.

Kovács István:
Ezt vállaltad, meg kell oldani. Édesapámnak is azt mondták régen. Hogy fogok kimenni a Dózsa út végén a
szeles hegyre? Én nem fogom megcsinálni. Ha felkérnek megcsinálom, ha nem kérnek fel nem. A kivágott fát
is otthagyták az útszélén. Teljesen be van nőve minden, nem látni semmit. Minden tiszta parlagfű. Láttam a
traktor már ii. órakor bent állt. Fel kell venni olyan embert, aki teljes munkaidőben tud dolgozni. Nem kell
bérmunkásokat hozni, ezt meg kell oldani helyben. És kérném a szerződésem megszüntetését is ismét.

Vince János polgármester:
Megértem ezeket, de amit az elmúlt 4-5 évben elhanyagoltak dolgokat, földeket, fákat, azt nem tudjuk most
hirtelen rendbe tenni. Folyamatosan csináljuk, napról napra. És nem beszélve a költségeiről. Ha a testület úgy
dönt, hogy átcsoportosítunk pénzt ide, akkor megcsináljuk. A levél kézhezvétele után, én megkerestem az
aláírókat. Egyeztettem személyesen velük, és próbálunk mindenki kérésének eleget tenni. Amihez ember és
gép kell, azt megcsináljuk. A kopaszi utat viszont nem tudjuk megcsinálni, mert az sok pénzbe kerül.
Arra szeretnélek megkérni István, hogy helyrajzi szám szerint jelöld meg az érintett területeket, és mi azokat
próbáljuk előtérbe helyezni a munkálatok során. A fontossági sorrendet látnom kell.
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Kovács István:
Nem kell lekövezni elég, ha a kopaszi út két oldalán nem lesz gaz. Ha egy éven belül a napraforgó táblámba
ki tudok menni, akkorjó lesz. Minden önkormányzati útfontos, a főközlekedési utakat meg kell csináltatni.
Úgy tudom az út karbantartására van pénz. És a traktoros havi bérköltsége? A pályázatban ez benne van.

Vince János polgármester:
Erre nincs pénz a pályázatban. Karbantartásra nincs pénz a pályázatban. A traktoros pénzét az önkormányzat
fizeti.

Kovács István:
Azt kérdezném, jártál-e a Virág úton? Így ez az út rendben van? Leöntötte a kivitelező a forró aszfaltot, és
felszedte még a meglévő utat is. Már az összes gépet elvitték. Nem fogok a saját autómmal lejárni a Virág
úton. A szemetet már az Erdőbirtokosság kapuja alá tették. Ez mind veszélyes anyag.

Vince János polgármester:
Igen jártam. A kivitelező vállalta, hogy kijavítják az utat. Édesapáddal kötöttek egy megállapodást az útszakasz
használatára. Tudunk ezen dolgokról, oda fogok figyelni, hogy rendben legyen.

Szabó Gábor képviselő:
Kérdezné, hogy amit felszednek anyagot az útról, nem lehetne hasznosítani a kopaszi útra?

Kovács István:
Kérdezné, hogy az önkormányzatnak van e köve, ami ki van fizetve? Úgy tudom erről testületi ülésen
határozat született. Utána kell járni.

Vince János polgármester:
Nem tudok róla, az átadáskor ez nem merült fel, hogy van kifizetve és raktározva az önkormányzatnak köve.
Nincs róla információnk. Melyik kőbányában lenne? Arról tudok, hogy vettünk követ. De, hogy mennyi van
betárolva arról nem tudok. Tárolási szerződést nem kaptam. Ha, van akkor kellett volna átadás-átvételi
jegyzőkönyvnek készülnie. Ennek utána fogunk nézni. Idén is vettünk már követ, és nemjeleztékfelénk, hogy
lenne betárolva kő.

Kovács István:
Az utakat lezárhatjuk. Következő kérdésem a beton árkok takarítása lenne. Az a 2-3 ember 3000 m2-en
hogyan fogja kitakarítani? Úgy gondolod, ez a pár ember bír ezzel a feladattal ebben az évben? Kérdezném,
az Önkormányzatnak van vállalása az úttakarítással kapcsolatban? A Dózsa út végén is kiszedték az összes
beton elemet tavasszal, és ott maradt.

Vince János polgármester:
A közmunkások folyamatosan tisztítják az árkokat. A falu elejéről haladunk az egész falun körbe. Pl. az Árpád
út felső szakaszán kb. 80méter szakaszon vastagon el volt tömődve az árok. Sajnos kihajtott akácfákat is kell
kivágni. A járda sz árok, és az út széléig a terület rendben tartása a tulajdonos feladata.

Kovács István:
Következő problémám, hogy a Jókai úton nem az árokba folyik a víz. Nálam a kiskapun befelé folyik a víz.
Kértelek, hogy a padkát szedjük le, hogy a betonárokba tudjon folyni a víz. Nem történt semmi. A járda meg
van süllyedve. Azért járnak az emberek az úton, és nem a járdán. Az összes víz ott áll meg. A Jókai utat a
legvégétől kellene rendbe tenni.
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Vince János polgármester:
Kimegyünk, megnézzük és felszólítjuk a tulajdonosokat. Sajnos sok mindenre Pénz kellene, így a Jókai útra is,
Próbáljuk megoldani a problémákat folyamatosan. A parádi Közös Hivatal felé a tartozásunk is fennáll, amit
rendeznünk kell. Továbbá az ÉRVfelé is fennálló tartozásunk isjelentős. Ez az év sajnos nagyon nehéz. Ajövő
évben remélem már kedvezőbb lesz.

Kovács István:
Miért egyeztél bele a Parád felé fennálló tartozásba?

Kovács István:
Az költség takarékos, hogy a traktor egyenként hordta be a bálákat? Nem lehetett egy pótkocsit bérelni?
Mással kellett volna hasznosítani ezen területeket.

Vince János polgármester:
Azért hordta be egyesével, mert mind külön helyen volt. Az se költség csökkentőbb, hogy a Start programba
kis kerteket használunk, miközben a határban lenne egyben is terület. Havonta kb. 1. millió Ft megy ki az
adósságokra. Nagyon nehéz így gazdálkodni. Nincs írásos anyagom arra, hogy tudnék reklamálni Parád felé a
tartozással kapcsolatban.

Kovács István:
Úgy érzem, hogy azén édesapám nagy adóssággal hagyta itt az Önkormányzatot úgy érzed. Ne hánytorgassuk
ezt. Édesapám is nagy adóssággal vette át az Önkormányzatot. Ismét elmondom el kell menni pénzt szerezni,
kapcsolatokat szerezni. Ami itt most van, meg kell oldanod!

Szabó Gábor képviselő:
Mennyit dolgozott a Traktor havonta?

Vince János polgármester:
80-100 órákat havonta.

Fábián Antónia aljegyző:
Készül a féléves beszámoló, szeptember 30-ig pontos tájékoztatást kap a testület.

8. Napirendi pont, Egyebek

Kovács István:
Mi a terved az étel szállító autóval? Azt hallottam elég rossz állapotban van. Pályázott az Önkormányzat erre?
Volt erre pályázat úgy tudom a Magyar Falu programba. Ha nem lehetett az Önkormányzatnak pályázni, akkor
miért nem alakult egy Bodonyért alapítvány?

Vince János polgármester:
Szeretnénk Iecserélni, amint lehetőségünk lesz rá. Próbálunk pályázni. Most nem lehetett buszra pályázni.
Az alapítvány alapítása nem egyszerű. Ami régen volt alapítványa a bodonyi Önkormányzatnak az megszűnt.
Úgy tudom civil szervezetek pályázhattak. Nálunk a Polgárőrség pályázott úgy tudjuk. Augusztusban is
csináltattunk karbantartást az autón.

Farkas István képviselő:
Hallotta, hogy a háziipart el szeretnék adni. Szeretné, ha ez megmaradna a falunak.
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Vince János polgármester:
Én is hallottam erről a kósza hirről, fells hívtam a képviselőjüket. Abban mara u mielőtt döntés születne
eladás ügyben, fognak jelezni felénk. Egy háziiparos szövőszék van ott, ami a Hevesi Háziipari Szövetkezeté,
a többi az helybeli embereké. Csak az épület a háziiparé. Úgy tudom erre jelenleg nincs pályázat kiírva.

Szabó Gábor képviselő:
Kaptam olyan megkeresést, hogy a polgármester miért használja ennyit a kisbuszt? Miért nem viszi be a
busszal a gyermekeket Parádra, ha már úgyis megy? A Parádi iskolánál áll sokat a busz.

Vince János polgármester:
A járvány idején is sokat kellett használnom, valamint azért kell nekem járni a busszal, mert sajnos nincs arra
ember, aki az önkormányzat mindennapos működéséhez szükséges kisebb beszerzéseket elvégezné, az
önkormányzat ügyeit intézné. Gondolok itt alkatrészek beszerzése stb. Nagy megbecsülésünk illeti Fejes Pált,
a munkájáért, amit ő megtett annakidején az önkormányzatért. Ajárványhelyzetben még a saját autónkat is
igénybe kellett vennünk, hiszen Kati azzal szerezte be a bodonyi idős lakosoknak a mindennapi gyógyszerit.
A parádi iskola felújítása miatt is sokat kellett használnom a buszt, mivel sok felszerelést mindent itt,
Bodonyban tárolunk a felújítás miatt. Mi is felajánlottunk egy termet erre a célra.

Vince János polgármester:
Tájékoztatásul mondom, hogy érkezett beadvány 3 romos ingatlannal kapcsolatban. Ezeket továbbítottuk az
építési hatóság felé. Voltak kint megnézték, és életveszélyessé nyilvánították. Ha még van ilyen ingatlan azt
is bejelentjük.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület
részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

‚~ Vin~e Janos Fabian Antonia
polg~rmester aljegyző

k’ovc/co
Kovács Dominika

jegyzőkönyv hitelesítő
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