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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án 17.00 
órakor a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban (Hetes, Rákóczi u. 34.) tartott soros 
nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van. 
ülés határozatképes, melyet megnyit. 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

11/2015 (II.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. február hó 26. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  
 
1. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési 

rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2. Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

3. Egyebek 
 

Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáról. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A képviselő-testület a 2015. február 12-én tartott ülésén a 6/2015. (II. 12.) sz. 
határozatával Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 71.112 e Ft 
bevételi és 71.112 e Ft kiadási főösszeggel jóváhagyta. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb 
március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben 
felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeket 
folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 
 
A költségvetési rendelet-tervezetet a képviselők már a február 12-i ülést megelőzően 
megkapták, mely részletesen tartalmazta az önkormányzat bevételeit és kiadásait. A 
képviselő-testület a törvényben foglalt kötelezettségének tesz eleget a a költségvetési 
rendelet elfogadásával, mely az adott évre vonatkozóan meghatározza az önkormányzat 
működését és a lehetőségeket. 
 
A költségvetés összeállítása során nagy figyelmet fordítottunk a közmunkaprogramra is, 
hiszen ezáltal a korábbi évekhez hasonlóan lehetőséget tudunk biztosítani a bodrogi 
lakosok részére a munkához jutáshoz.  
 
A költségvetés ugyanakkor rendkívül szűkös, hiszen az állami támogatások adottak, 
ugyanakkor a helyi adóbevételek emelkedésére nemigen lehet számítani, a 
költségvetésben a tavalyi adóbevételi tényekkel számoltunk. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A költségvetést ebben a formában csak részben tudja támogatni, mivel a költségvetés 
első fordulójakor jelezte, amely testületi ülésen sajnos nem tudott részt venni, hogy 
szeretné, ha a helyi civil szervezetek részére létre lenne hozva egy alap, amelyre 
pályázhatnának. Ezen alap létrehozására kb: 250-300 ezer forintot kellene elkülöníteni. 
Bodrogon ez ténylegesen 3 civil szervezetet érintene, mint a Nyugdíjasklub, a 
sportegyesület és az önténtes tűzoltó egyesület. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Örülne, ha a költségvetés lehetővé tenné, hogy a civil szervezetek is támogatásban 
részesülnének, hiszen rendkívül hasznos tevékenységet végeznek a település érdekében. 
Nélkülük ilyen aktív kulturális élet nem lenne Bodrogon, amelyre nagyon büszkék 
vagyunk. Az önkormányzatnak ugyanakkor elsősorban a kötelező feladatok ellátására 
kell összpontosítani és ezt tartottuk szem előtt a költségvetés tervezetének 
összeállításakor. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Megérti, hogy szűk anyagi lehetőségek állnak rendelkezésre, és a képviselővé történő 
megválasztását megelőzően a lakossági fórumon ezért mondta, hogy a tiszteletdíjáról 
lemond, mely ígéretemnek eleget is tettem. Tettem ezt azért, hogy jobb kondíciókkal 
rendelkezzen az önkormányzat és így lehetőség nyíljon a civil szervezetek 
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támogatására. Ezért tudom a költségvetést csak részben elfogadni, ugyanakkor azt meg 
fogom szavazni. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
Ahogy a polgármester asszony is említette, a költségvetést teljes mértékben a korábbi 
döntéssel összhangban állítottuk össze. Az önkormányzat jelenlegi helyzete nem teszi 
lehetővé, hogy a civil szervezetek részére az alpolgármester úr által meghatározott 
összeget beállítsunk. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Több mint húsz éven keresztül készített költségvetést, igaz ugyan, hogy 
mértékrendekkel nagyobb főösszeggel, ám mindig volt lehetőség arra, még a nehéz 
időkben is, hogy bekerüljenek olyan feladatok, amelyeket fontosnak tartunk.  
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
A költségvetésben a tavalyi tények alapján került összeállításra. Vannak bizonyos sorok, 
amelyeknél eleve nagyobb összegekkel lehetett csak megtervezni, mivel ezek 
tekintetében a kiadások csak az év folyamán válnak valósággá. Meg fogjuk vizsgálni az 
év közbeni teljesítés folyamán, hogy lesz-e lehetőség az alpolgármester úr által említett 
civil szervezetek támogatására. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Tekintettel arra, hogy éves költségvetésről van szó ezért remélem minden jól fog 
alakulni és tudunk majd biztosítani részükre támogatást. Ez egyben elvárás is személyes 
tőlem és a képviselő-testülettől. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Higgye el a képviselő-testület, hogy személyesen is rendkívül nehéz döntés az, hogy a 
korábbi években megszokott támogatásokat nem tudja biztosítani az önkormányzat. A 
bodrogi iskola is mindenben együttműködik az önkormányzattal és rendkívül sok 
segítséget nyújt, ugyanakkor az önkormányzat ezt nem tudja viszonozni, pedig a 
gyerekek ide járnak. A sportegyesületet is erőn felül támogatta korábban az 
önkormányzat, de figyelembe kell venni az anyagi lehetőségeinket.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Be kell látni, ha ezeket a szervezeteket nem tudjuk támogatni valamilyen formában, 
akkor a településen a közélet teljesen elsorvad. Ezt mindenképpen valamilyen formában 
meg kell oldani. Korábban nagy sikerrel zajlott Bodrogon a Tavaszi Kupa futball torna, 
amely sajnos teljesen megszűnt. Nem akarom, hogy a többi rendezvény is ilyen sorsra 
jusson. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Sikeres volt ugyan a Tavaszi Kupa verseny, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, 
hogy sok önkéntes vett részt a szervezésben és a lebonyolításban. Az évek folyamán 
azonban egyre kevesebben vettek részt a tornán. Sokkal fontosabbnak tartja a falunap 
megrendezését, minthogy egy foci versenyen 70-80 nem helyi lakosnak biztosítsanak 
étkezést. 
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Riba László képviselő 
Először is a kötelező feladatokra kell koncentrálni. A költségvetésből látszik, hogy 
szinte a személyi kiadásokra sem futja. Fontosnak tartom a falunap megrendezését is, 
amely nagy tömegeket vonz nemcsak Bodrogról, hanem a környező településekről is. 
Ebben az esetben is az összefogáson van a hangsúly, ami mindig is jellemezte 
Bodrogot. Fel kell állítani a prioritásokat. A falunapot is csak úgy lehetett megrendezni, 
hogy a képviselők és néhány támogató összeadta rá a pénzt. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
Mindenki tisztában van vele, hogy az IKSZT vonatkozásában az önkormányzatnak 
2017-ig fenntartási kötelezettsége van, azonban személyi normatívát erre a feladatra 
nem kap az önkormányzat. A közmunka is jelenleg a 100%-ban finanszírozott 
programokra van felépítve és lesznek olyan programok, amelyeknél csak 85%-os a 
finanszírozás és a maradék 15%-ot az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 27.) rendelete a 
Bodrog Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 
 
2.) Előterjesztés a szociális juttatások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Ismerteti a rendelet tervezet megalkotásának indokait és felkéri a jegyzőt, hogy ismertese a 
tervezet főbb szabályait. A szociális ellátások jelentősen átalakulnak, bizonyos ellátások 
tekintetében a hatáskörök a jegyzőtől a járási hivatalokhoz kerülnek, és ott lehet igénybe 
venni. Bízom benne, hogy jelentősebb fennakadás nélkül kerül sor a váltásra és az ellátást 
igénybe vevők ebből minél kevesebbet fognak érezni. Ebben fontos szerepe van a képviselő-
testületnek is, mivel a szükséges információt a polgárok részére rendelkezésre tudják 
bocsátani. A helyi újságban is jelent meg cikk a bekövetkező változásokról. A rendelet 
összeállítása során is arra törekedtünk, hogy a lakosság számára továbbra is biztosítani tudjuk 
támogatásokat. 
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A jelenleg hatályos rendelet 2013. december 31-én lépett hatályba, és bevezette az 
önkormányzati segély fogalmát. Összesen egy év két hónapig volt hatályban, mert a 
jogszabályi környezet újabb módosítása következtében megint új rendeletet kell alkotnia a 
testületeknek. Ez a rendelet bevezeti a települési támogatás fogalmát. Két csoportra 
oszthatóak a támogatások lesz települési támogatás, valamint rendkívüli települési támogatás. 
A rendelet tervezet az alábbi ellátási formákat tartalmazza: 
 
Pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében: 
Rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás 
temetési támogatás, gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásápolási 
támogatás, köztemetés, szociális kölcsön, időskorúak támogatása, anyasági támogatás, 
tankönyvtámogatás 
 
Szociális szolgáltatások tekintetében: 
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés 
idősek nappali ellátása. 
Ezek az ellátási formák csak javaslatok. Van, amelyik nem kötelező jellegű. Az 
önkormányzatok eléggé szabadkezet kaptak, ami a helyi rendeletük szabályainak kialakítását 
illeti. A szociális kölcsön nyújtása nem kötelező. Az önkormányzat teljesítőképességéhez 
igazodik. Kamatmentes a kölcsön, és ezt vissza is kell fizetni ez különbözteti meg a segélytől. 
Javaslom, hogy maximum 10 havi részletre adjuk, de ha valaki kisebb kölcsönt kap, azt ne 
aprózzuk el még 10 hónapra sem. Ez az összeg a költségvetésben folyamatosan mozogna.  
Gondoltunk arra, hogy az időskorúakat is támogathatná az önkormányzat 65 év felett. Az 
anyasági támogatás, a gyermeket vállaló, családot alapító párokat illeti meg 25.000 Ft értékű 
támogatást jelent. A tankönyvtámogatás és a BURSA Hungarica támogatás az oktatásban 
résztvevő gyermekek és fiatalok támogatását szolgálja az általános iskolástól az egyetemista 
korosztályig. A rendelet tervezet a lakosság széles rétegét átfogja. Bizonyos esetekben a 
képviselő-testület átruházhatja a hatáskört a polgármesterre vagy a jegyzőre. Ez még 
meggondolandó a gyorsabb ügyintézés érdekében. A korábbi rendeletben fogyasztási egység 
volt megállapítva, mint az egy főre eső jövedelem számításának alapja. Ennél egyszerűbb az 
embereknek is a számolás meg a hivatalban az ügyintézőnek is.  
 
A közös hivatalhoz tartozó valamennyi önkormányzat részére azonos rendelettervezet került 
kiküldésre. A támogatásoknál a képviselő-testület részben szabadon dönthetnek, hogy 
melyiket akarják a rendeletben meghagyni. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A tervezetben szerepel a szociális kölcsön, melyet nem javasol beépíteni a rendeletbe. 
Régebben volt Bodrogon is ilyen támogatási forma, azonban ez rövid időn belül 
kezelhetetlenné vált és gyakran a visszafizetések sem történtek meg. Mindezek miatt nem 
támogatja a kölcsön, mint támogatás bevezetését. Az időskorúak támogatása szintén volt 
korábban Bodrogon, azonban amikor csökkent a költségvetés a szociális rendeletből kikerült 
ez a támogatási forma. A szűkös anyagi helyzetre tekintettel nem javasolja a rendeletbe 
beépíteni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A rendeletet elfogadhatónak tartom és egyetértek a polgármester asszonnyal, hogy a szociális 
kölcsön és az időskorúak támogatása kerüljön ki a rendeletből.  
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Szentgróti József alpolgármester 
A támogatások odaítélésénél a rendeletben foglalt előírásokat szigorúan be kell tartani. A 
képviselő-testület a hatáskörét átruházza a polgármesterre és a jegyzőre a tervezet szerint. 
Ennek megfelelően a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Két módosító javaslat hangzott el az egyik, hogy az szociális kölcsön a másik pedig, hogy az 
időskorúak támogatása, mint támogatási formák kerüljenek ki a rendeletből, ezért ezeket 
külön-külön szavazásra bocsátom. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a szociális kölcsön, mint támogatási forma rendeletbe ne kerüljön 
rögzítésre kéri kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a szociális kölcsön, 
mint támogatási forma rögzítését a rendeletben. 
 
Aki egyetért azzal, hogy az időskorúak támogatása, mint támogatási forma rendeletbe ne 
kerüljön rögzítésre kéri kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az időskorúak 
támogatása, mint támogatási forma rögzítését a rendeletben. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az elfogadott 
módosításokkal az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

4/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) rendelete a 
szociális juttatások rendszeréről. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
3.) Egyebek 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A hagyományosan megrendezésre kerülő Nemzeti Vacsorára Móring József Attila a 
választókerület országgyűlési képviselője elfogadta a meghívást és ő fog köszöntőt mondani. 
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Riba László képviselő 
Az önkéntes tűzoltó egyesület, valamint számos bodrogi lakos Bodrog Községért kitüntetésre 
Sütő Ervint javasolja, mellyel személyesen is egyetért. Sütő Ervin mindig önzetlen és 
kiemelkedő tevékenységet végzett a településünk érdekében. Óriási segítséget nyújt abban, 
hogy Bodrogon a kertészet megvalósulhatott, hiszen az idejét és munkáját nem sajnálva 
segítséget biztosított, és az önkormányzat részére soha semmilyen költséget nem számított fel. 
A tavalyi évben a testület már beszélgetett arról, hogy a település korábbi polgármestere 
Heizer Kornél részére díszpolgári címet szavazzon meg. Most találom alkalmasnak az 
időpontot, hogy Heizer Kornél díszpolgári címet kapjon. Ezek Sütő Ervint Bodrog Községért 
kitüntetésre, Heizer Kornélt pedig díszpolgári címre javaslom. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Egyetértek a javaslatokkal. Korábban is beszéltünk már arról, hogy a korábbi polgármester 
díszpolgári címet kapjon. Szerintem is most jötte el az idő arra, hogy a munkásságát 
elismerjük, mivel a későbbiekben erre már nem biztos, hogy lesz lehetőségünk. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Bejelentem személyes érintettségemet és kérem kizárásomat a döntéshozatalból, mivel a 
Bodrog Községért kitüntetésre javasolt személy Sütő Ervin a férjem. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Sütő Ervinné polgármestert a 
döntéshozatalból ne kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
 

12/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert a 
Bodrog Községért kitüntetés és a Bodrog Községért Díszpolgára cím 
adományozásához kapcsolódó döntéshozatalból nem zárja ki.  

 
Sütő Ervinné polgármester 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Bodrog Községért kitüntetést adományozzon  
Sütő Ervin részére kéri kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodás mellet mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

13/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI.07.) 
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a település fejlődésének 
előmozdításáért, környezetének megóvásáért, közéleti tevékenységéért, 
példamutató magatartásával, kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, 
különös megbecsülést kiváltó tevékenységéért Sütő Ervin részére Bodrog 
Községért kitüntetést adományoz. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
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Határidő: 2015. március 15. 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Bodrog Község Díszpolgára címet 
adományozzon Heizer Kornél részére, kéri kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

14/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI.07.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján Bodrog Községben 
emberi magatartásával, tettével, alkotó szellemével és a közéletben betöltött 
szerepével a község érdekeit szolgálja, és ezzel fejlődését, lakóinak életkörülmény 
javítását előmozdítja, a köz javára végzett önzetlen áldozatvállalása, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt Heizer Kornél részére Bodrog Község 
Díszpolgára címet adományoz. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2015. március 15. 

 
 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


