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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18:00 
órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Riba László képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. 
ülés határozatképes, melyet megnyit. Bodó Ferenc képviselő jelezte távolmaradását 
munkahelyi elfoglaltságai miatt.  
 
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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
30/2015 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. április hó 29. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  
 
1.) Előterjesztés Bodrog Önkéntes Tűzoltó Egyesület 21/2015 (IV.17.) MvM 

rendeletben foglalt „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” célra benyújtandó pályázatának 
támogatásáról.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Gyermekszegénység elleni program keretében a nyári 

étkeztetés biztosítására vonatkozó pályázat benyújtására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a zárszámadásról és 

eredmény kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
dr. Lukács Zoltán jegyző 
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4.) Előterjesztés az önkormányzat 2014.évi belsőellenőrzési tevékenységéről.  
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző  

 
5.) Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 

kötendő megállapodásra. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

6.) Egyebek 
 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.)  Előterjesztés Bodrog Önkéntes Tűzoltó Egyesület 21/2015 (IV.17.) MvM 

rendeletben foglalt „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” célra benyújtandó pályázatának 
támogatásáról.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A Bodrog Önkéntes Tűzoltó Egyesület megkereste az önkormányzatot, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani új 
terepjáró beszerzésére. Az egyesület kérte, hogy a pályázat részeként az önkormányzat 
támogató határozatot hozzon, mert az elbírálásnál előnyt jelenthet. A döntés az önkormányzat 
részéről semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. A rendelet a pályázat benyújtásának 
feltételeként non-profit civil szervezet pályázó esetében nem írja elő kötelezően az 
önkormányzat határozatának a benyújtását, azonban úgy gondolom, hogy amennyiben előnyt 
jelenthet tegyünk eleget az egyesület kérésének. Bízok benne, hogy sikeresen pályázik az 
egyesület és egy új gépjárművel gazdagodik. 
 
Riba László képviselő 
Egyetértek a polgármester asszonnyal, mivel az önkormányzat részéről anyagi ráfordításra 
nincs szükség csupán elvi támogatói döntésről van szó. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Támogatásomról biztosítom a tűzoltó egyesületet és természetesen megszavazom az 
előterjesztést. 
 
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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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31/2015 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan támogatja, 
hogy a Bodrog Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatot nyújtson be új gépjármű 
(terepjáró) beszerzésére. 
A szolgáltatásfejlesztés szükséges az egyesület feladatainak megfelelő színvonalú 
ellátása érdekében. 
 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: Értelem szerint 

 
2) Előterjesztés a Gyermekszegénység elleni program keretében a nyári 

étkeztetés biztosítására vonatkozó pályázat benyújtására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok 
igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, 
legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak a rászoruló 
gyermekek számára a nyári szünidőben 2015. június 16. és augusztus 28. között. Az 
igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440,-Ft. A pályázat 
benyújtásához szükséges a képviselő-testület határozata, a pályázat benyújtásáról. Előzetesen 
felmértük az igényeket és 13 gyermek részére lenne szükség ameleg étkeztetés biztosítására. 
Emellett vállalnánk, a gyermekfelügyeletet ezen időtartamra, valamint, hogy termelőtől 
vásárolnánk az étkeztetéshez az alapanyagot. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Ilyen pályázati céllal valószínűleg mindenki egyetért. Szükséges ugyan a pályázat 
benyújtásához önerő biztosítására. 
 
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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2015. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítására 
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vonatkozó pályázat benyújtását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2015. május 7. 

 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a zárszámadásról és 

eredmény kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
Nemrég módosította a képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet, 
melyhez képest a zárszámadási rendelet nem nagyon tartalmaz eltérést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző 
készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-
testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet 
követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet 
tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 
68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési 
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 
A zárszámadás előterjesztésével ezen törvényi kötelezettségnek tettünk eleget. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
Ahogy a polgármester asszony is említette a 2014. évi költségvetés módosításához 
képest jelentős változás nem történt. A rendelet tervezetben szereplő számokat a 
képviselők jól ismerhetik, mivel folyamatosan tájékoztattunk mindenkit a költségvetés 
alakulásáról. Amennyiben kérdés lenne szívesen állok a képviselők rendelkezésére. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A számuk magukért beszélnek, a tavalyi immáron lezáruló költségvetési évre 
vonatkoznak. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten a legtöbbet hozta ki a 
költségvetéséből. Bízom benne, hogy plusz bevételi forrásokhoz tudunk jutni a jövőben. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

6/2015 (IV.30.) sz. önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) rendelete 
a zárszámadásról és az eredmény kimutatásról. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza 
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4.) Előterjesztés az önkormányzat 2014.évi belsőellenőrzési tevékenységéről.  

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az előterjesztést a képviselők előzetesen írásban megkapták. Megkérdezi a jegyzőt, 
hogy kívánja-e az előterjesztést szóban kiegészíteni. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A somogyjádi székhelyű Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás végzi 
a belső ellenőrzési feladatokat. Az  elmúlt évben ahogy azt az előterjesztés is tartalmazza a 
közcélú munkát ellenőrizte a belső ellenőrünk. Minden évben a testület határoz arról, 
november 30.-ig, hogy mit kér a következő évben ellenőrizni. A 2015.évben az adóügy 
ellenőrzését kértük a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó valamennyi település 
vonatkozásában. 
 
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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2015. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző   

 
5.) Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő 

megállapodásra. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkereste Bodrog Község 
Önkormányzatát együttműködési megállapodás kötése okán. A megállapodás tervezetét a 
képviselők áttanulmányozhatták. A tervezet alapján lakosságszám arányában kérnek 
támogatást, mely Bodrog esetében összesen 25.560,-Ft, 426 lakos/60 Ft. Véleményem szerint 
a megállapodás támogatható, ugyanakkor célszerűbb lett volna,ha a Katasztrófavédelem az 
erre vonatkozó igényét, már korábban jelzi az önkormányzatnak és a költségvetés 
összeállításakor ezzel már lehettet volna számolni. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Javasolja a megállapodás jóváhagyását, mivel számos esetben szükség volt a 
Katasztrófavédelem munkájára a tavalyi esőzéses időszakban. Részt vesznek a Falunapi 
programokban is. 
 
 
Riba László képviselő 
Bodrogon működik az önkéntes tűzoltó egyesület, így nagyon jó kapcsolatot ápolunk a 
katasztrófavédelemmel. Közösen segítjük egymás munkáját így támogatom a megállapodást. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A lakosonkénti 60 Ft-os hozzájárulás, nem olyan nagy összeg, amelyet nem lehetne 
kigazdálkodni. Támogatom a megállapodást, mivel rendkívül hasznos munkát végeznek. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

34/2015. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő megállapodást elfogadta és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására valamint a megállapodás 
szerinti 25.560,-Ft támogatási összegnek a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00283762-00000000 
számú számlára történő átutalására. 
 
Határidő: 2015. május 30. 
Felelős: Sütő Ervinné   

 
 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás intézményi térítési díjak 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás elnöke levélben megkereste Bodrog Község 
Önkormányzatát az intézményi térítési díja megállapításával kapcsolatban. A kérdésben a 
társulás elnökével egyeztetni fogunk. 
 
6.2.) Falunap időpontjának meghatározása 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A tavalyi évben Bodrogon a falunap július közepén került megrendezésre, mely rendkívül 
sikeresnek bizonyult. Szükséges az idei évben is meghatározni a pontos időpontot, hogy az 
előkészületeket és az egyeztetéseket megkezdhessük. A helyi polgárok visszajelzése alapján 
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az idei évben is e körüli időpontot kellene meghatározni, mivel augusztusban már sokan nem 
érnek rá és így a rendezvényen sem tudnak részt venni. 
Javasolom, hogy az idei évben 2015. július 18-án rendezzük meg a falunapot Bodrogon. 
 
Riba László képviselő 
Ha jól emlékszem a tavalyi évben július 19-én került megrendezésre a falunap, melyet nagy 
érdeklődés övezett. Megfelelőnek tartja az időpontot és javasolja, hogy a jövőben is július 
közepén kerüljön megrendezésre, mivel a lakosság már megszokta ezt az időpontot. Mint a 
tűzoltó egyesület elnöke meghívom a falunapra az ausztriai testvér egyesületünket és bízom 
benne, hogy ők is ellátogatnak Bodrogra. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
támogatom a július 18-i időpontot, hiszen sikeres volt korábban is a rendezvény. A lakosságot 
is minél gyorsabban értesíteni kell. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2015. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a Falunap időpontjaként 2015. 
július 18 napját határozza meg. 
 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: 2015. július 18. 

 
6.3.) TESZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Bodrog Község Önkormányzata is csatlakozott a TESZEDD! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért programhoz. A programban az önkormányzat dolgozói, a Bodrog Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai, a Bodrogon működő iskola diákjai és bodrogi lakosok is részt 
vesznek. A szemétszedéshez szükséges eszközöket – köztük a védőkesztyűt és a zsákokat – az 
önkormányzat biztosítja a programban részt vevők számára. Remélem, hogy minél többen 
csatlakoznak a felhíváshoz és ezzel tisztábbá tehetjük a környezetünket. 
 
 
6.4.) Kihívás Napja 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az önkormányzat csatlakozott a Kihívás Napja felhíváshoz. A Kihívás Napjának célja az, 
hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért támogatják 
olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételükkel ezt az országos eseményt. 
Szinte egész nap mozgással kapcsolatos programok kerülnek megrendezésre. 
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6.5.) Utánfutó beszerzése 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az önkormányzat megrendelte az utánfutót, amellyel a Start Mintaprogram keretében 
megtermelt zöldségeket tudjuk a vevők részére elszállítani.  
 
6.6.) Szentgróti József tiszteletdíja 

Előadó: dr. Lukács Zoltán 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Szentgróti József alpolgármester az alakuló ülésen lemondott az alpolgármesteri 
tiszteletdíjának azon részéről, melynek összege azonos az önkormányzati rendeletben 
meghatározott képviselői tiszteletdíj mértékével, ezért részére 31.600,-Ft került 
megállapításra. Az alpolgármester írásban bejelentette hogy 2015. május 1. napjától a teljes 
összegű tiszteletdíjára igény tart. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A felvett tiszteletdíjam összegét a jövőben támogatásra fogom fordítani. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


