
BOD/328-2/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július hó 8. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről.

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

Határozat száma Tárgy
1/2021. (VII. 08.) A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről szóló

beszámoló elfogadása
2/2021. (VII. 08.) Bodony Községi Önkormányzatot érintő jelenleg is folyamatban lévő,

illetve elbírált pályázatok helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
3/2021. (VII. 08.) Az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ 2021. évi tájékoztatójának

elfogadása
4/2021. (VII. 08.) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló

elfogadása

Napirend:

1. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Tájékoztató a Bodony Községi Önkormányzatot érintő jelenleg is folyamatban lévő, illetve

elbírált pályázatok helyzetéről.

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. Az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ 2021. évi tájékoztatója.

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló.

Előterjesztő: Fábián Antónia jegyző

Dr. OIáh Sándor Dávid aljegyző

5. Egyebek

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia jegyző
Dr. OIáh Sándor Dávid aljegyző
Kovács Andrea jegyzőkönyvvezető
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Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 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 a veszélyhelyzet Ideje alatt meghozott~döntésekről.
2. Tájékoztató a Bodony Községi Önkormányzatot érintő jelenleg is folyamatban lévő, illetve

elbírált pályázatok helyzetéről.

3. Az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ 2020. évi tájékoztatója.

4. A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló.

5. 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.

1. Napirendi pont

Vince János polgármester:

Beszámol a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről. (A beszámoló a
jegyzőkönyv írásos mellékletét képezi.)

Szabó Gábor képviselő:
Kérdezi, hogy a Magyar Falu Program keretén belül az eszközök beszerzése megtörtént-e?

A másik kérdése, hogy a START munkaprogramban az állatokat a program keretében alkalmazott
közmunkások látják el?
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A pályázatokkal kapcsolatban kérdezi, hogy nagyobb volumenű pályázatra van-e lehetőség?
A Vis major pályázat kivitelezési munkái mikor kezdődnek?

Farkas István alpolgármester:
Örömmel nyugtázza, hogy a művelődési házon a hátsó bejárati ajtót is kicserélték.
Kéri, hogy az óvoda kerítése mellett lévő átjáró hídját javítassa meg a polgármester, mert
balesetveszélyes.

Szabó Gábor képviselő:
Nem arról volt szó, hogy az ajtócsere a nyílászárók pályázatán belül valósul meg?
Amiről szó volt „Puffer tartály”. Megvalósult? Költségét a ráköttető vagy az önkormányzat fizette?

Vince János polgármester:
Az eszközök beszerzése megtörtént.
Igen, a START munkaprogram keretén belül foglalkoztatott alkalmazottak végzik az állatok
gondozását.
Nagyobb volumenű pályázatunk jelenleg nincs.
A Vis maior pályázat jelenleg tervezési folyamatban van.
A játszótér kivitelezése során sort kerítünk a kerítés mellet lévő gyalogos átjáró hídjának
újjáépítésére is.
Az ajtócsere nem fért bele a pályázatba, saját költségen lett megvalósítva.
A Puffer tartály beépítésre került a szennyvíz kifolyásának megakadályozására a Hunyadi János
utcában a kérelmező költségén.

Mivel más észerevétel, javaslat nem hangzott el szavazásra bocsájtja a beszámolót.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖN KORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜ LETÉN EK
1/2021.(VII.8.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a veszélyhelyzet
ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet Bodony Községi Önkormányzatot érintő jelenleg is folyamatban
lévő, illetve elbírált pályázatok helyzetéről.
Vis maior pályázat keretén belül a felújításra kerül az Árpád utca - Petőfi utca összekötő szakasza.
Megerősítésre kerül a Rákóczi utca-Dózsa Út között lévő híd támfala, valamint a Virág utca mentén
lévő támfal is.
Az elkerülő utat augusztus elején fogják kijavítani.
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Magyar Falu Program keretében a ravatalozó is felújításra kerül, ehhez a szükséges felméréseket
Lóczi Béla már megkezdte.
Szintén idetartozik az Arany János utca felújítása is.
A Piactér átadása még mindig nem zárult le. A parkolók kialakítása még nem történt meg.

Szabó Gábor képviselő:
A Virág utcai támfal ezek szerint meg lesz rézsűzve végig?
A kivitelezésére jó lenne, ha minél hamarabb sor kerülne az őszi esős idő beállta előtt. Amennyiben
a kivitelező nem tartja a határidőt kötbér kerülhetne megállapításra.
Az elkerülő útról felmart aszfaltot felhasználhatnánk az elkerülő út másik szakaszának kátyúzására.
A piac átadásához szükséges dokumentumok költsége az önkormányzatot terheli-e?

Fábián Antónia jegyző:
A támfalazáshoz remélem a jövő héten elkészülnek a tervek, nem egyszerű a jelenlegi gazdasági
helyzetben megfelelő szakembereket találni.
A piaccal kapcsolatban felmerülő költségek a kivitelezőre terheljük.

Vince János polgármester:
Próbafúrásokat végeztek, majd rézsűzve lesz.
Amikor a felső szakaszt újra aszfaltozzák, akkor az alsó szakaszt friss aszfalttal javítják.

Elmondja, hogy pályázatot nyújtott be az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatáshoz szükséges
busz beszerzésére. Bízik abban, hogy pozitív lesz a bírálat ez ügyben.

Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző:
Támogatói okirattal még nem rendelkezünk.

Szabó Gábor képviselő:
A pályázat 100 %-os támogatottságú?
Kíván-e az önkormányzat még más pályázatot benyújtani?

Kovács Dominika képviselő:
Amennyiben nyer az önkormányzat ezen a pályázaton, a régi busszal mi lesz?

Vince János polgármester:
A busz teljes vételárát kapnánk meg a pályázat pozitív elbírálása esetén.
A másik két autó sorsát a bírálat eredményétől függően fogjuk tárgyalni.
A temető felújítása és a még fel nem újított utak javításának folytatása még előttünk áll.

Mivel más észrevétel, Javaslat nem hangzott el szavazásra bocsájtja a beszámolót.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2021.(VII.8.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a Bodony Községi
Önkormányzatot érintő jelenleg is folyamatban lévő, illetve elbírált pályázatok helyzetéről elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Ismerteti az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ 2020. évi tájékoztatóját. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv írásos melléklete.)

Szabó Gábor képviselő:
Az Aranykapu által nyújtott szolgáltatásra szükség van, hiszen nem javul az egészségügyi ellátás, sem
a közbiztonság.
Bodonyban csak egy dolgozója van a központnak, akire sok ember ellátása tartozik. Nem lehetne
még egy embert alkalmazni, aki helyettesíteni tudná a dolgozót?

Vince János polgármester:
Van Parádsasváron is egy dolgozójuk, ketten látják el a regisztrált gondozottakat.

Mivel más kérdés nem hangzott el, szavazásra bocsájtja a tájékoztatót.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖN KORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTO LETÉN EK
3/2021.(Vll.8.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranykapu Humán Szolgáltató Közpon
tájékoztatóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Felkéri Fábián Antónia jegyzőt a következő napirendi pont ismertetésére.

Fábián Antónia jegyző:
Ismerteti Parádi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról készült beszámolót. (A beszámoló a
jegyzőkönyv írásos melléklete.)

Szabó Gábor képviselő:
A helyi iparűzési adóból visszakaptuk, vagy melyik volt az államnál veszélyhelyzetben?

Fábián Antónia jegyző:
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Az iparűzési adót megfelezték, az Idegenforgalmi adó bevallást meg ovetelte, befizetését nem
kérte. 2021. július 1-jétől kell fizetni.

Vince János pol2ármester:
Mivel más kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtja a közös hivatal beszámolóját.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜ LETÉN EK
4/2021.(Vll.8.) Számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról készült beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont

Vince János poI~ármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a következő időszak rendezvényeiről:

- 2021.július 24. Egészségnap
- 2021. július 25. Veterán Hegyi Felfutó
- 2021. július 31. Szent Korona bemutatása és története ismeretterjesztő előadás és szent

mise keretében Vitézi Rend szervezésében. Értéktár létrehozása régi fotókból, kiállítás
megnyitása az eddig összegyűjtött családi fotókból, valamint a diákmunkások segítségével
további fotók gyűjtése.

- 2021. augusztus 14. Bodonyl Muzsikusok Estje
- 2021. augusztus 28-29. Csocsóverseny fiatalok részvételével.
- 2021. szeptember 25-26. Bodonyi Búcsú

Szabó Gábor képviselő:
Örül a rendezvényeknek, ugyanakkor bosszankodik amiatt, hogy a Veterán Hegyi Felfutó Verseny
alatt többször lezárják a Bodonyba vezető utat, ugyanis sürgős esetben igen kellemetlen.

Vince Kovács Katalin képviselő:
De örüljünk, hogy van valami, ami mozgatja a falu lakosságát.

Szabó Gábor képviselő:
Ezért egyik szemem sír, a másik nevet.

Vince János polgármester:
Igen. Ezzel kapcsolatban még annyi, hogy a piactéren a rendezvény ideje alatt nyitva tartjuk a
mosdót a versenyzők részére a szervezők kérésére.
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Szabó Gábor képviselő:
A Bodonyi Muzsikusok Estjével kapcsolatban kérdezi, hogy az önkormányzat tudja-e támogatni a
rendezvényt?

Vince János polgármester:
Természetbeni támogatást nyújtunk, áramot szolgáltatunk, valamint a Polgárőrség biztosítja a
helyszínt.

Szabó Gábor képviselő:
Az Önkormányzat támogatását kéri.

Vince János polgármester:
Persze, a megvalósításhoz szükséges hiányzó összeget átvállaljuk, valamint fogyasztási cikkekkel is
támogatni fogjuk.

Szabó Gábor képviselő:
Szeretném, ha a temetőben a locsolókannáknak lenne egy állvány, mert mindenki a sírok mellé teszi,
amit a szél szanaszét hord, ezáltal szemetes a temető.

Vince János polgármester:
Igen, megoldjuk!

Szabó Gábor képviselő:
Modern, csak ivóvíz nyerésére kialakított ivókutakat kellene legalább a buszmegállókba létesíteni,
hogy ebben a kánikulában mindenki ivóvízhez juthasson. Ebben a formában nem tudnak visszaélni
az egyéb célú vízfogyasztással sem.

Vince János polgármester:
Megnézzük ennek a költségét illetve a kialakításának lehetőségét.

Szabó Gábor képviselő:
Falugyűlés?

Vince János polgármester:
Tervezzük szeptember elejére a meleg idő elmúlásával, a nyári programok után.
Kovács Dominika képviselő:
Kérdezi, hogy a fűkaszálások után a temetőben a sírok takarítását, a fű összeszedését meglehetne
e oldani?

Vince János polgármester:
Inkább többször vágatjuk, mert utánanéztem és sok a teljesen elhagyatott sír, ami gondozást
(fűvágást) igényel. A fű gyűjtése további kiadásokat jelentene.

Szabó Gábor képviselő:
A közmunkások nem tudják összeszedni, a sírokról a füvet összeszedni?

Vince János polgármester:
Megoldjuk, igénybe vesszük a közmunkások segítségét.



Szabó Gábor képviselő:
Külterületi utakkal hol tartunk?
Kombájnok el tudnakjárni?

Vince János pol#ármester:
Ma csináltuk a Kopaszt, elkezdtük a Virág utca folytatásában lévő földutat 6 m széles sávban
kitakarítani. Holnap a régi szemetesgödörtől befelé az Út mentén lévő akácfák ágait vágjuk le.
Jelenleg nincs megközelíthetelen mezőgazdaságot hátráltató külterületi Út, mivel folyamatosan
karbantartjuk.
Úgy tervezem, hogy a jövőben építkezési törmeléket csak az Önkormányzat, vagy az
Erdőbirtokosság engedélyével lehet földÚtra kivinni, mert engedély nélkül sokszor olyan helyre kerül
ahol másokat akadályoz.

Vince János polgármester:
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása!

Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület részéről, megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.

k.m.f.

Dr. Oláh Sándor Dávid
aljegyző
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Kovács Dominika
jk.hitelesítő

Vince János
polgármester


