
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 16-án 
19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Riba László képviselő 
 Bodó Ferenc 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. 
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: 

 
75/2015 (XI. 16.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. november hó 16. napján megtartott nyílt ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni:  
 

1.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
igények elbírálásáról.  

           Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 



5.) Előterjesztés a Somogy Kéményseprő Mester Kft. beszámolójáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntések végrehajtásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

7.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
              Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
 

8.) Egyebek 
 

Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 

beérkezett igények elbírálásáról.   
  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
2 pályázat érkezett be az önkormányzathoz. A pályázók az Eper rendszeren keresztül 
regisztrálhattak, oda tölthették fel támogatási kérelmüket. 1 fő alapképzésre, 1 fő pedig 
mesterképzésre jár. Molnár Viktória Zsanettnek és Paróczi Gergőnek egységesen 5000 Ft 
támogatást javaslok megállapítani.    
 
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: 
 
76/2015 (XI. 16.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan részt 
vesz és megtárgyalta a „2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére 
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” tárgyú 
előterjesztést. 

 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016. tanév második és a 
2015/2016. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtandó támogatás mértékét az 1. számú 
melléklet szerint jóváhagyta. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 
 



2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
2 évente felül kell vizsgálni az Esélyegyenlőségi Programot. Igazán csak azok a települések 
tudnak rajta módosítani, akiknek van pénzük. Mi sajnos nem tudunk több millió Ft-ért 
akadály mentesíteni, természetesen törekszünk rá. A pályázatok miatt kötelező, hogy legyen 
ilyen tervünk.    
További hozzászólás 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: 
 
77/2015 (XI. 16.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
esélyegyenlőségi program áttekintésre került, megállapítható, hogy a 2013. október 29. napján 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata nem szükséges, a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
3.) Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Évente kötelező közmeghallgatást tartani. Ebben az évben még nem tartottunk. Javaslom, 
hogy december 7.-én legyen hétfőn 18 órakor. Szerencsére már sikerült leszoktatni az 
embereket a hétvégéről.   A falugondnoki busz idén is rendelkezésre fog állni. Laci te is 
készülj a beszámolóval. 
 
Riba László képviselő: 
Már készítem a beszámolót.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás 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: 
 
 



78/2015 (XI. 16.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2015. 
december 7. napján 18:00- kor közmeghallgatást tart.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a lakosság tájékoztatásával összefüggő 
feladatok ellátásával.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
4.) Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Hetes meghozta döntését, amely szerint a jövőben a Kaposmérői Szociális társulásban 
látja el a gyermekjóléttel és a családsegítéssel kapcsolatos feladatokat. Ebben a két 
feladat tekintetében kikerülünk a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális társulásból, így 
módosítani kell a társulási megállapodást. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Egészen pontosan két határozatra lesz szükség. A másik határozatra azért van szükség, 
mert a többi feladatot tekintve továbbra is a társulás tagjai maradtok és Somogyfajsz 
szeretne csatlakozni a társuláshoz mi8nden szociális feladatával. ezt azonban jóvá kell 
hagynia a társulási tanácsnak.     
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás 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: 
 
79/2015 (XI. 16.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Somogyfajsz Község 
Önkormányzata csatlakozási szándékát a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásba 
való felvételről. 
 
A képviselő-testület Somogyfajsz Község Önkormányzata csatlakozását a Somogyjádi 
Mikrotérségi Szociális Társulás tagjai közé 2016. január 1. napjával támogatja, azt 
jóváhagyja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul küldje meg a Társulás 
Elnökének. 
 
Felelős: polgármester, közlésért jegyző 
Határidő: 2015. november 24. 
 



80/2015 (XI.16.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogyjádi Mikrotérségi 
Szociális Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés mellékletét képező 
változatlan formában jóváhagyja, elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul küldje meg a Társulás 
Elnökének. 
 
Felelős: polgármester, közlésért jegyző 
Határidő: 2015. november 24. 
 
5.) Előterjesztés a Somogy Kéményseprő Mester Kft. beszámolójáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A legfontosabb, hogy lakossági díjemelés nem várható a jövő évben. A közületeknél a 
díj 2000 Ft lesz. A katasztrófavédelem alá fognak tartozni szervezetileg a jövőben. 
Fontos változás még az, hogy ezentúl csak évi 1 alkalommal jönnek ki. 
 
 További hozzászólás 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: 
 
81/2015 (XI. 16.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzatának a képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Somogy Kéményseprő- Mester Kft. beszámolóját a 2015. évben végzett kéményseprő-
ipari tevékenységről Bodrog Községben.   
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntések végrehajtásáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester: 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Van –e kérdés a kiküldött táblázathoz a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 
Átruházott hatáskörben hozott döntések polgármester által 4 db. volt, míg jegyző által 
25 db.  
 
További hozzászólás 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: 
 
82/2015 (XI. 16.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. június 
22. és október 19. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.  
  
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7.) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
              Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Van kérdésetek a Zsuzsihoz? 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Csak táblák voltak igaz? Szöveges beszámoló nem készült. Volt pénzmaradványunk. Az 
megvan még? 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Igen megvan. 4.428.000 Ft. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Hogy fogjuk zárni ezt az évet? 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Véleményem szerint meg fog maradni ez pénzmaradvány. Az önhiki eredményét még 
nem tudjuk, csak december 20.-án fog kiderülni. Az már látszik, hogy a szociális 
normatíván lesz annyi, hogy lehet támogatni az időskorúakat karácsonykor. A 
falugondnokra még fog elmenni ebből a normatívából, mert nem lesz elég a 
falugondnoki normatíva az évvégéig és ez is szociális feladatnak minősül.  
 
Sütő Ervinné polgármester:  
A közútra még kell vennünk követ. A közútfenntartásra kapott normatívába még bele is 
fér.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Ha belefér meg is kell csinálni. Jól láttam, hogy a kertészetnek kevesebb lett a bevétele?  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen. Sajnos az időjárás nem volt az igazi. Sajnos nem tudtunk mindent öntözni. Nem 
azért lett kevesebb, mert az emberek nem dolgoztak ugyanúgy. Az erdőből viszont jött 
be 900 000 Ft körül.  



 
A képviselő-testület tudomásul vette az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót.  
 
8.) Egyebek 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A falugondnok munkáltatója, mint tudjátok a polgármester. Én azonban szeretném, ha ti 
is tudnátok és elmondanátok a véleményeteket arról, hogy szeretném munkáltatói 
jogkörben eljárva Laci fizetését megemelni. A környékbeli falugondnokok bére szinte 
kivétel nélkül magasabb, mint az övé. Szeretném, ha megkapná a maximális cafeteriát is 
8000 Ft-ot.   
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Szerintem mindannyian egyet tudunk érteni ezzel. Nem nagy teher a költségvetésnek, 
Laci pedig tényleg megérdemli.  
 
Riba László képviselő: 
Előre is köszönöm! 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A programokról szeretnélek tájékoztatni még titeket. December 4-ére szervezzük a 
télapó ünnepet. A csomagot már megrendeltem. Lesz adventi koncert ennek időpontja 
azonban még nem fix. Az első adventi gyertyagyújtás november 29-én lesz a 
templomnál. A 60 év felettieknek már megrendeltem a szaloncukrot és itt az IKSZT -
ben csinálunk mellé üdvözlőlapot is.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Szeretnélek elhívni titeket a sportkör nevében két programra. Vasárnap az utolsó meccs 
után lesz egy megbeszélés halászlevet is főzünk. Várjuk a képviselő-testület tagjait. 
Jövő szombaton pedig szeretnénk sportbált tartani. Kis gyűjtést rendezünk. 1000 Ft lesz 
a belépő, amely teljes egészében a sportklub bevétele lesz. Lesz tombola meg egy kis 
büfé, amelynek nyeresége szintén a sportklubhoz kerül.  Erre is sok szeretettel várunk 
benneteket! 
 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  
 

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


