
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 
19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Riba László képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. 
Bodó Ferenc képviselő előzetesen jelezte távollétét.  Az 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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
62/2015 (IX. 1.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. szeptember hó 1. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  

1. Előterjesztés az iskolakezdési támogatás megállapításáról. 
            Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

  
2. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igényléséről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
3. Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő 

csatlakozásról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 

5. Előterjesztés a Somogyjádi Rendőrőrs támogatásáról. 



Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

6. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatásának igénybevételéről 

     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

7. Egyebek 
 

 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés az iskolakezdési támogatás megállapításáról. 
 Előadó: Sütő Ervinné 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A képviselő-testület az előző ülésén megalkotta az új szociális rendeletünket, amely nem csak 
tankönyvtámogatásra, hanem iskolakezdési támogatás fizetésére is lehetőséget ad. Az 
iskolakezdési támogatás adható kategóriába tartozik. Ebben az évben van rá pénzünk a 
pénzügyi ügyintéző tájékoztatása szerint.         
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A tankönyv az 1-3 osztályban ingyenes, ebben az évben, így őket nem tudnánk támogatni. 
2017-ig elvileg mindenkinek ingyenes lesz a tankönyv.  
 
Sütő Ervinné polgármester 
A főiskolásoknak van lehetőségük Bursa ösztöndíjat igényelni, így rájuk ebben a támogatási 
formában nem gondoltam. Javaslom azt is, hogy akik gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek kevesebb támogatást kapjanak. E szerint az általános iskolás gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő tanulók 3000, a gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők 
6000 Ft. A középiskolás gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek 6000, a 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülőknek 10.000 Ft támogatást javaslok. Nem 
lakik itt életvitel szerűen 2 fő én az ő támogatásukat nem javaslom, igaz hogy hivatalosan ide 
vannak bejelentve de egyik sem lakik itt, nincs kötődése Bodroghoz. Van azonban 3 fő, 
akinek ideiglenes lakcíme van Bodrogon, nevelőszülőknél élnek. Én azt javaslom, hogy, aki 
itt lakik, csak az kapjon támogatást. Nem tudom, hogy a nevelőszülők kapnak e erre külön 
támogatást. 
 
Szentgrótoi József alpolgármester: 
Szerintem ők erre biztos kapnak külön támogatást. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Én is azt mondom, hogy aki nem is lakik itt, az ne kapjon iskolakezdési támogatást. Az biztos, 
hogy annak idején mi nem kaptunk külön beiskolázási segélyt nevelőszülőként. Az 
előzőekben mikor a testület osztotta a pénzt mi nevelőszülőként kaptunk az önkormányzattól. 
Az ő támogatásukat én is javaslom.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Összesen 346.000 Ft lenne ez a kifizetés. Ez belefér s szociális normatívánkba. Még 



tartalékolni is tudunk ezekkel az összegekkel.   
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

63/2013.(XI. 1.) Képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
iskolakezdési támogatásban részesíti a Bodrog Községben állandó vagy ideiglenes 
lakóhellyel rendelkező Bodrogon életvitelszerűen élő tanulókat. A képviselő-testület a 
támogatásokat az alábbiak szerint állapítja meg:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók: 3000 Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő általános iskolai tanulók: 
6 000 Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők középiskolai tanulók: 6 000 Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő középiskolai tanulók: 
10 000 Ft 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
2.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igényléséről. 
 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megjelent a pályázati kiírás a szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A feltételek a tavalyival 
teljesen megegyezőek lesznek. Az önkormányzat nem minősül kedvezményezett településnek 
a vonatkozó Korm. rendelet alapján. így 1000 Ft önerőt kell fizetnünk m3-enként.  A 
lakásfenntartási támogatásban részesülők számához igazodik az igényelhető fa mennyisége, 
ez alapján 88 m3-ert kaphatunk maximálisan. Az önerő ebben az esetben 111.760 Ft, amit a 
szociális kiadásokra kapott normatívából tudunk finanszírozni.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Erre megvan a pénzünk, be kell adni a maximális mennyiségre, de úgysem fogjuk megkapni. 
  
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Ezzel kapcsolatban ismét keletkezik az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége. A 
tűzifa megvásárlását követő 10 napon belül az igénybevétel feltételeit tartalmazó rendeletet 
meg kell alkotni.  
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 



A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2015 (IX.1.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírásra és saját forrásként (1000 
Ft/m3 + ÁFA) a szükséges 111.760 Ft önerőt vállalja. 
Bodrog Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér, a tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot 
terhelik. Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2016. február 15-éig osztja ki a 
rászorulók részére. 

 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
3. Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő 
csatlakozásról 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
2015. augusztus 26-án megjelent a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. 
évre kiírt fordulója. Az önkormányzatnak jelen pillanatban arról kell döntést hozni, hogy 
csatlakozik-e a pályázati fordulóhoz, vagy sem. Ha csatlakozás mellett döntünk, akkor sem 
kötelező pénzösszeggel támogatni a pályázókat, bár hozzáteszem, hogy a jelenlegi 
költségvetésünk alapján megvan a fedezet az önkormányzati támogatás kiutalásához.  
   
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2015 (IX.1.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati 
fordulójához. 
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2015. október 1.  
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 



4.)  Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

Sütő Ervinné polgármester: 

A KAVÍZ Kft megküldte az önkormányzat Gördülő Fejlesztési tervét, a 2016-2030-as időszakra. A 
terv elfogadásáról szóló határozatot 2015.szeptember 15-ig kell visszaküldenünk. A KAVÍZ- nek meg 
kell még küldeni a Magyar Energetikai és Közmű - szabályozási Hivatalnak a törvény értelmében. 
Kérem a testületet, hogy fogadja el a fejlesztési tervet.  
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2015.(IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata, mint Bodrog ivóvíz közműrendszer 
képviseletében eljáró ellátásáért felelős Önkormányzat, a 2015.szeptember 1-jén 
tartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz és 
Csatornamű Kft. által készített, a 2016. évtől kezdődő 15 éves időtartamra szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervet. 
 
A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11§-a és az 58/2013 (II.27.) Korm. 
rendelet 90/A-G.§ alapján összeállított, és a fenti víziközmű- rendszerre 
vonatkozó Tervvel  kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási 

tervrészét a 2016-2030. évek közötti időszakra vonatkozóan.  
 

2. Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2015-ben megvalósítandó 
értéknövelő beruházási, felújítási és pótlási munkákat.  

 
 

3. Elfogadja, hogy a 2016. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek 
kifizetésre, és csak a 2016. évi értéknövelő munkák számláival történő 
kompenzálások után, az év végi záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül 
átutalásra.  

 
Felelős:Sütő Ervinné polgármester 
           dr. Lukács Zoltán jegyző (kivonatok megküldéséért)  
Határidő: 2015.szeptember 15. 
 

5.) Előterjesztés a Somogyjádi Rendőrőrs támogatásáráról.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A Somogyjádi Rendőrőrs megkezdte működését. A környék önkormányzataitól kértek 
lakosságszám arányos támogatást. Először úgy volt, hogy mindenki vigyen valamit, én 



akkor egy mikrohullámú sütőt vállaltam.  Aztán rájöttek, hogy nagyon szedett-vedett 
lett volna így az iroda, így lakosságszám arányosan le lett osztva a költség. Bodrogra 
így 39.323 Ft jut, amit javaslok támogatásként kifizetni.  
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

67/2015 (IX.1.) számú képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Somogyjádi Rendőrőrs berendezését a lakosságszám arányosan megállapított 
39.323 Ft-tal támogatja, melyet Somogyjád Község Önkormányzatának 
11743002-15397720 számú bankszámlájára utal át.  
 
Felelős: Sütő Erviné polgármester.  
Határidő: 2015.szeptember 4. 
 

6.) Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatásának igénybevételéről. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az idei évben ismét lehetőségünk lesz benyújtani a támogatási kérelmet kiegészítő 
támogatás igénylésére. Ez a támogatást tulajdonképpen az önhiki utódja. Az igényelt 
összeg alapját a jelenleg fennálló tartozásaink képezik. A beadás határideje 2015. 
szeptember 30. 
 
További hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 

68/2015 (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat 

  Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy beadja 
  támogatási kérelmét a 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont III.4. pont szerinti a     
 „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok   
  rendkívüli önkormányzati támogatására” című pályázati kiírásra.  

 

 Határidő: 2015.szeptember 30. 

 Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

           Kiss Istvánné főmunkatárs 



 
7.) Egyebek 

 
7.1.) Súlykorlátozó tábla kihelyezése 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Szeretném tájékoztatni a testületet, arról hogy a Magyar Közút képviselőivel sikerült 
egy egyeztetést tartanunk a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban, melyen részt vett 
Hetes polgármestere is, hiszen közös problémánk az összekötő út állapota, és a 
nehézgépjárművek állandó bejárása a településekre. Kértük őket, hogy helyezzenek ki 
súlykorlátozó táblát, hogy a tehergépjárművek ne tudják ezt az utat használni, nagyon 
nem akarták kihelyezni, mondván, hogy a KRESZ szerint amúgy sem jöhetnének be ide 
a teherautók, hiszen ők csak autópályán, autóúton közlekedhetnek.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Lehet hogy a KRESZ-ben ez van, de amúgy semmi nem mutatja neki, hogy nem hajthat 
rá. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A rendőrség képviselője megígérte a gyakoribb ellenőrzést, hiába helyezzük ki ugyanis 
a táblát, ha nem lesz szankció kilátásba helyezve azokkal szemben, akik ráhajtanak. 
 
7.2.) Leader projektötletek 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A következő 7 évre vonatkozó pályázati ciklushoz várják az ötleteteket, hogy mire 
lehessen pályázni. Kérték, hogy mondjuk, el milyen ötleteink vannak, mit szeretnénk 
megvalósítani. Közzé fogom tenni ezt az adatlapot, hogy a vállalkozások és láthassák 
ezt a lehetőséget. Ha több projektötlet fut be hasonló témában, akkor nagyobb az esély 
arra, hogy kiírnak rá egy pályázatot, így mindenképpen érdemes ötletelni.  
 
 
7.3.) Terembérleti díj megállapítása 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mint valószínűleg ti is láttátok már van egy masszőrünk, aki jár Bodrogra dolgozni. 
Nem haszonszerzési céllal csinálja ezt a munkát, hanem az embereken akar segíteni. 
Hetente egyszer jön, este 6-ig maradna. Arra gondoltam, hogy 2500 Ft-ot érhetnénk 
alkalmanként tőle.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Nem tudom hányan járnak hozzá, vagy mennyire lesz népszerű, de megtehetnénk, hogy 
óradíjat állapítunk meg. Mondjuk 3-400 Ft-ot óránként. Ha csak feleannyi időt tölt itt, 
mert nincsenek bejelentkezve annyian, akkor nem kell a teljes napot kifizetnie.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Meg fogom beszélni vele is, Jó szándékunk jeleként felajánlhatjuk az óradíjas 
lehetőséget is.  
 
7.4. Képviselői felvetések: 



 
Riba László képviselő: 
Toroczkón falugondnoki tanfolyamon vehetek részt. Pályázati pénzből finanszírozzák a 
képzés és az ott tartózkodás költségét, így az önkormányzatnak, csak az utazás költségét 
kell megtéríteni. A képzés kreditpontos, amelyet kötelező a továbbképzési tervben 
előírtaknak megfelelően minden évben megszerezni. A helyettesítés megoldott. Kérem a 
testületet, hogy hagyja a tanfolyamon való részvételemet.  
    
A képviselő-testület Riba László falugondnok bejelentését tudomásul vette. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
A parkolót a katolikus egyház pályázta meg, de szerintem mi sokkal többet használjuk 
mint ők. Nem lehetne-e esetleg, hogy az önkormányzat megcsináltassa a bejárójukat? 
Elég rossz állapotban van. Legalább 5 méter szélesre gondoltam. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
658 e Ft van még a közút fenntartásra kapott normatívából, szerintem belefér. 
Vállalkozóktól kellene árajánlatot kérni és meglátjuk.   
 
Madarász Dezső képviselő:  
Szeretném még felvetni, hogy vegyük ki a fakeresztet a falu elejéről. Már egyáltalán 
nem szép, sőt.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Kivesszük, már szóltam is a Lacinak, hogy csinálják meg. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
A vasúti átjárónál van egy életveszélyes fa, nem lehetne kivenni onnan? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az Osztopánhoz tartozik már. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Rendben, de kivehetnénk, mert nem szeretném, ha valakit agyonnyomna, úgy hogy ott 
megyek el mellette nap, mint nap és nem szólók.  
 
Riba László képviselő: 
Az a terület a Hajdu Gyuláé. Szólók neki, hogy szedjék ki.   
 
Sütő Ervinné polgármester 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  
 

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


