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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én 18 órai 
kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott zárt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. 
Szentgróti József alpolgármester jelezte, hogy az üléshez csak később tud csatlakozni. Az ülés 
határozatképes, melyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit a Hetesi 
Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőjét.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
1/2015 (I.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
január hó 29. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:  
 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési   
      rendeletének módosításáról.  
       Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
2.) Előterjesztés az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
         dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi munkatervéről.   
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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4.)Előterjesztés a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati    
    Társuláshoz új tagok csatlakozásának jóváhagyásáról. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
5.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének  
    Ügyrendi Bizottságának ügyrendjének jóváhagyására.  
    Előadó: Madarász Dezső az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
6.) Egyebek               
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
1.) Előterjesztés Bodrog község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az eredeti előirányzat 70.991 e Forint volt, ez 77.159 e Ft-ra módosult. Növekedés 6.168 e Ft. 
A növekedés okait az írásos előterjesztés részletesen kifejti.  
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Azt mindannyian tudjátok, hogy a falugondnoki busz beszerzését bele kellett építenem a 
költségvetésbe. A 2015. évi normatíva előleg 716.000 Forint volt, ez benne van a 
maradványban. Ilyen még eddig sosem volt, hogy előre megkaptuk volna, így azt láttuk a 
legjobbnak, ha a maradványba beépítjük, még ha ez nem is szabadon felhasználható összeg. 
 
Riba László képviselő: 
A 2015-évi költségvetéssel kapcsolatban szeretném, ha áttekintenénk a lehetőségeinket, 
főként, ami a létszámot illeti. El kell gondolkoznunk, hogy min tudnánk spórolni. Továbbá 
szeretném felvetni Edit fizetésének a kérdését is, mert a jogszabályban megállapított összeget 
méltánytalanul kevésnek találom.  
   
Sütő Ervinné polgármester: 
A fizetésemet érintő javaslattól én a magam részéről elhatárolódok, nem hiszem, hogy 
tárgyalnunk kellene róla, ennyit állapít meg a jogszabály. A takarékos gazdálkodásra 
vonatkozó gondolatokat mindenkitől várjuk.   
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést:  
.  
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet alkotja: 
 
1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelet 
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Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014 (III.04.) módosításáról.  

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

2.)Előterjesztés az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 
    önkormányzati rendelet megalkotására. 
     
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
             dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az Mötv. szerint kötelező megalkotni ezt a rendeletet. Legfőbb haszna az, hogy azok a 
támogatások, amiket mi adunk civil szervezeteknek ezáltal nyomon követhetővé válnak.  
 
dr. Lukács Zolán jegyző: 
Ha például az önkormányzat támogatni kívánja a sportegyesületet, eddig hozott róla a testület 
egy önkormányzati határozatot és átutaltuk a pénzt. Mostantól el is kell számolni vele, hogy 
mire fordították. A kérelemhez pedig nem elég, ha írnak csak egy levelet, melyben kérik a 
támogatást, hanem ki kell tölteni egy kérelem nyomtatványt, ebből készül egy előterjesztés, 
amely a testület elé kerül. Amennyiben a testület támogatja, támogatási szerződést köt a 
kedvezményezettel.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Eddig is adtunk a civileknek be volt tervezve. Visszacsatolás a felhasználásról sosem 
volt. Maximum szóban tájékoztattak, hogy mire használták fel, és megköszönték. 
Számszaki beszámoló sosem volt. . 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Sokan úgy gondolják, hogy nekik jár ez a támogatás. Jó pár éven keresztül 
hozzászoktattuk őket, hogy mindig kapták. Automatizmussá vált.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Most már leszoktak róla a szervezetek. Tudják, hogy tevékenységükkel inkább ők 
segítik az önkormányzatot. Sajnos anyagilag sokszor nem tudunk segíteni nekik. A 
nyugdíjasok szokták igénybe venni a buszt, ezt ha megpróbálnánk összegszerűsíteni 
ennyivel támogathatnánk a többieket is. Ezt természetesen csak viszonyítási alapként 
mondtam.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Egy későbbi testületi ülésen lefixálhatnánk, hogy hány alkalommal szállítjuk a 
nyugdíjasokat is. A focistákat most nem kell, mert van erre pályázat, de velük is 
számolni kell. 
 

18:20 perckor Szentgróti József alpolgármester megérkezett 
 
  
Sütő Ervinné polgármester: 
Röviden tájékoztatta Szentgróti József alpolgármestert a napirendi pont tárgyát képező 
rendeletalkotásról. 
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További hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi 
pontot. 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 
2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelet 

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás- átvételéről. 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi munkatervéről.   

 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
A testület mint minden évben köteles munkatervet alkotni. Az orvos és a védőnő tavaly 
is be volt tervezve, de nem számoltak be., Jó lenne ha idén sort tudnánk rá keríteni.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A rendőrség beszámolója kötelező még? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Nem kötelező, de nem baj, ha bent van. A közbiztonságról jó ha évente egyszer elbeszélget a 
testület a rendőrséggel.  
 
További hozzászólás nem érkezett. a polgármester szavazásra bocsájtja a 2015. évi 
munkatervről szóló előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
2/2015 (I.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Csombárd Község 
Önkormányzatának 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztést és azt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
4.) Előterjesztés a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társuláshoz új 

tagok csatlakozásának jóváhagyásáról. 
 



5 
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A somogyjádi társuláshoz akar csatlakozni még a jutai hivatal településeivel. A befizetendő 
összeg csökkeni fog. Ahhoz, hogy ők beléphessenek a társulásba a képviselő-testület 
egyetértése is szükséges.  
 
Riba László képviselő: 
Ha többen is belépnek, ráadásul nagy lakosságszámú települések, akkor miért csak ennyivel 
csökken az általunk a normatíván felül fizetendő összeg? 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Azért, mert az 1 fő belső ellenőr, aki eddig minden településen ellátta a feladatot egyedül már 
nem tud kiszolgálni ennyi települést, így 2 vállalkozó fogja ott elvégezni a munkát.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás nem érkezett. a polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
3/2015 (I.30.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Juta, Magyaregres, 
Somodor, Somogyaszaló, Kaposfő Községi Önkormányzatok 2015.január 01.-el 
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzanak. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
5.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat képviselő- testületének Ügyrendi 

Bizottságának ügyrendjének jóváhagyására.  
 

Előadó: Madarász Dezső az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az Ügyrendi Bizottság ügyrendje elkészült. A képviselő-testületet kérem, fogadja el. A 
bizottság működésének alapvető szabályait tartalmazza, valamint a bizottságnak az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladat és hatásköreit. A 
legfontosabb hatásköre a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása. Ezen kívül véleményezési 
feladataink vannak. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéshez nem volt. A polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
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Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
4/2015 (I.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyólag 
elfogadta Bodrog Község Önkormányzat Képviselő- testületének Ügyrendi 
Bizottságának Ügyrendjét a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerinti 
tartalommal.  

 
Felelős: Madarász Dezső az Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidő: Azonnal 
 
 
6.) Egyebek 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A Start- minta programban 2 programot indítunk, sajnos már háromszor visszaküldték 
hiánypótlásra és a munkaügyi központban sem tudnak segíteni. Nagy problémát jelent 
nekünk, hogy mivel az önkormányzat haszonbérleti szerződést nem köthet, kérték, hogy 
küldjük be azokat a szerződéseket, amelyek alapján eddig műveltünk. Végül most talán mégis 
elfogadják, de bizonytalan. Az önkormányzat saját művelésre alkalmas területe csak 2 ha erre 
nem tudunk ennyi embert felvenni. 15 főig azonban 100%-os a támogatás, a fölött sávosan 
támogatja százalékos arányban. A mezőgazdasági programot ráépülő programként folytatjuk, 
idén talán sikerült a savanyítást megvalósítani. A mezőgazdasági földutak minta programként 
indul. A dűlőutak tisztítása az önkormányzat feladata. 18 embert tudunk alkalmazni, tavaly 
3,2 millió forint volt a bevétel a c mezőgazdaságból, ebből ment el a falubuszra, a 2013-as 
árbevételből tudtuk kifizetni az iskola tetőszerkezetének ÁFÁ- ját. Sok pozitívuma van 
számunkra a mezőgazdasági mintaprogramnak, de be kell látni, hogy ez csak addig működik 
így, amíg kapunk rá támogatást, különben a béreket sem tudnánk kigazdálkodni.  
A március 15-ei ünnepséggel és a vacsorával kapcsolatban. Javaslom, hogy legyen 14-én az 
ünnepély. Próbáltam egyeztetni a megyei könyvtárral a műsorról, jó lenne ha nem mindig 
ugyanaz lenne. A Megarox vállalna egy 20 perces műsort, lesz egy ünnepélyes műsor, és a 
konyha főzne, mint eddig. 
A közút kezelő felé ismételten írunk egy levelet, amit elküldünk a minisztériumba is. Hetes és 
Csombárd Községek polgármestereivel. A közös fellépés talán hathatósabb lesz, mint 
legutóbb, és fényképes dokumentációt is fogunk mellé kapcsolni, a hatalmas kátyúkról.  A 
szemétszállító autók is erre jönnek. A lakók már aláírásgyűjtésen gondolkoznak. Január 
közepén volt nálunk Móring József képviselő úr is neki is jeleztük a problémánkat.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Sajnos nem csak a szemetesek okozzák a problémát.  A kamionok is erre jönnek, hogy 
elkerüljék az útdíjat és kilómétert takarítanak meg vele. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Egy tábla egyszer már kint volt a Hetesi elágazónál, 12 tonnás volt. Állítólag azért vették be, 
mert meg lett erősítve a csombárdi híd és így már nem volt rá szükség.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Csinálhatunk egy megállapodást ezekkel a kamionokkal a károkozásra vonatkozóan.  
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Szentgróti József alpolgármester: 
Kauciót is kell kérnünk, mert önmagában a megállapodásnak nincs elég kötőereje.  
 
Riba László képviselő: 
Jobb, ha kérünk kauciót, mert így lelépnek a vállalkozók. Utána nem tudjuk behajtani.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Megnézzük, mit tehetünk, hogy orvosoljuk ezt a dolgot.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
A Baptista Gyülekezet nevében szeretném a testületet meghívni egy vacsorára. A gyülekezet 
vezetője kért meg, hogy egyeztessünk időpontot arra, hogy mikor tudunk leülni és beszélgetni 
egymással. Február 9-ét javaslom. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Amennyiben mindenkinek megfelelő lehet hétfőn. Köszönjük szépen a meghívást! 
  
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

 
 
  ....................................   .....................................  
 Sütő Ervinné  dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


