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Sütő Ervinné polgármester 
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Javasolja, hogy a 
meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, hogy határozzon a 
testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

83/2015 (XII. 07.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatója a szelektív 

hulladék gyűjtéséről 
Előadó: Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens 
 

2. Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3. Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 

4. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Riba László falugondnok 
 

5. Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 2015. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Radics Natália IKSZT munkatárs 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1) A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatója a szelektív hulladék 

gyűjtéséről 



Előadó: Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens 
 
Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens  
Miután minden háztartás megkapta a kék szelektív hulladékgyűjtő edényt, elindul a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társaság mind a 118 településén, így Bodrogon is.  
 
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2005-ben alakult egyrészt egy 
új, komplex hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására, másrészt a területén lévő 
felhagyott lerakók rekultivációjának elvégzésére, mindkét törekvését siker koronázta. 
Egyrészt ez év végéig ötven felhagyott hulladéklerakót rekultiválnak – azaz korszerű vízzáró 
réteggel látják el, ezzel megakadályozzák, hogy káros anyagok kerüljenek a talajvízbe – vagy 
számolnak fel. Másrészt európai uniós forrás felhasználásával az önkormányzatok 
megteremtették egy új, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer anyagi feltételeit.  
 
A Társulás megépített három hulladékudvart: egyet Nagybajomban, egyet Hőgyészen és egyet 
Kaposváron. Utóbbi közvetlen szomszédságában pedig megvalósult az a korszerű 
hulladékfeldolgozó telep, amely lehetővé teszi a háztartásokban keletkező hulladék korszerű 
kezelését és újrahasznosítását. Ahhoz viszont, hogy az új rendszer jól működjön, és beváltsa a 
hozzá fűzött reményeket, elengedhetetlen a lakosság szemléletváltása és pozitív hozzáállása. 
Amennyiben a lakosság nem változtat a jelenlegi gyakorlatán és az újrahasznosítható, 
valamint a biohulladékot továbbra is a kommunális kukába dobja, a mintegy 6 milliárd 
forintos beruházás feleslegessé válik, és továbbra is hatalmas szeméthegyeket hagyunk 
magunk után. Abban az esetben viszont, ha kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megteremtett, azaz a 
hulladékokat megfelelően gyűjtjük, és odafigyelünk vásárlási szokásainkra, és ezáltal 
kevesebb hulladékot termelünk, energiát és pénzt takarítunk meg, és nem utolsó sorban a 
hulladék elenyésző részét rakjuk le hulladéktárolóba.  
 
A kék hulladékgyűjtő edények átvételekor a lakosság információs anyagot is kap arról, mit 
kell ebbe gyűjteni. Ezekbe kerül a papír, a műanyag és a fém, lehetőleg elöblítve. A 
komposztáló ládákba a konyhai és kerti zöldhulladékot lehet gyűjteni, és értékes tápanyagot 
előállítani vele saját kertünk számára. Így a kommunális hulladék jelentősen, akár töredékére 
is csökkenthető. A szelektív és a kommunális hulladékot egyaránt a házak elől viszik el a 
szolgáltató munkatársai. Bodrogon továbbra is hetente egyszer gyűjtik össze a kommunális 
hulladékot, kéthetente egyszer pedig a szelektívet. A szelektív – azaz a kék edényt – egy 
szemétszállítási napon ürítik majd. Arról, hogy ez mely szállítási nap lesz, minden háztartás 
külön értesítést kap. 
 
A kék edények átvételekor az ingatlan tulajdonosoknak alá kell írniuk a használati szerződést, 
amelynek értelmében 5 évig a kuka a társulás tulajdona marad 5 év elteltével pedig az 
ingatlan tulajdonosának tulajdona lesz. A komposztáló ládák átvétele nem kötelező, ez egy 
plusz lehetőség, amellyel a lakosok élhetnek.  
 
Az új rendszer bevezetésével a hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre kerülnek idővel és 
terveink szerint csak az üveghulladék-gyűjtő marad meg, mert a jelenlegi technológia nem 
teszi lehetővé, hogy a lakosság a kék edényzetbe üveget is helyezzenek el. 
 
Végh István 



Az új rendszer bevezetésével reméli, hogy a költségek is csökkenni fognak. Nem gyűlik össze 
annyi szemét, hogy minden héten szükség lenne a kuka kihelyezésére, ennek ellenére a 
közszolgáltató azokon a napokon is felszámolja a díjat, amikor nem történt meg a hulladék 
elszállítása. A tavalyi év folyamán ez ügyben már a nyilvánossághoz is fordult, országos és 
helyi televíziókat is megkeresett, ugyanakkor nem történt semmi az ügyébe. Tudomása szerint 
Észak-Magyarországon már működik az a rendszer, hogy súly alapján történik a számlázás. 
 
Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens 
A megvalósuló projekt keretében olyan hulladékbegyűjtő járművek kerültek beszerzésre, 
amelyek már alkalmasak az elszállított hulladék súlyának a mérésére, ám egyenlőre ez a 
rendszer nem kerül bevezetésre. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a közszolgáltató tud 
adni, mivel ez nem tartozik a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
feladatkörébe. 
 
Szegvári Zoltán 
Jelenleg a szemetünket a kihelyezett konténerekbe hordjuk ezekkel kapcsolatban milyen 
tájékoztatást adni. Az utcánkba a hulladékgyűjtő autó nem jár be, ezért nekünk nincs más 
lehetőségünk a hulladék elhelyezésére. Amennyiben a hulladékgyűjtő szigeteket elviszik 
akkor hogyan lesz lehetőség a szelektív gyűjtésre az esetünkben. 
 
Kardos Beáta hulladékgazdálkodási referens 
A kérdést meg fogjuk vizsgálni és kérném Jegyző urat, hogy a felvetést juttassa el hozzánk 
elektronikus úton is. 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Köszönöm Kardos Beáta kimerítő tájékoztatást a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről és 
további sok sikert kívánok a munkájához. 
 
 
2) Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015-ös évben valamennyi megjelent 
pályázatra nyújtott be kérelmet. Az idei évben belterületi utak és járdák felújítását terveztük 
ezért 7.823.050 Ft támogatási igényt nyújtottunk be, amely pályázat sajnos nem lett 
támogatott, tartaléklistára került az önkormányzat. 
 
A tavalyi évben Vis Maior pályázatot nyújtottunk be, melyre összesen 2.325.725 Ft-ot 
nyertünk. Az elnyert támogatási összeg 2015-ben lett folyósítva. 
 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottunk be 314.000 Ft összköltséggel 
melyből a hangosítást oldottuk volna meg illetve egy új projektort (kivetítőt) vásároltunk 
volna. Ehhez 100 ezer forint önerőt kellett volna biztosítani, ám ezen pályázatot sem 
támogatták. 
 
Rendkívüli támogatásra (korábban ÖNHIKI) is benyújtotta az igényét önkormányzatunk 
997.477 Ft tekintetében, mely jelenleg elbírálás alatt áll, a döntés december 20-a után születik 
meg. 



 
Szociális ellátások 
 
Változott a szoc.tv. március 1-től járási szintre került több hatáskör, mint az aktív korúak 
ellátása, ápolási díj, időskorúak ellátása, stb., valamint átalakult a helyi támogatási rendszer is, 
az eddig normatív jogon megállapítható lakásfenntartási támogatás megszűnt, helyi 
rendeletben kellett szabályozni, mint települési támogatás.  
 
Az új rendelet megalkotása során célul tűztük ki, hogy a korábbi rendeletünk alapján 
ellátásban részesülők köre és az ellátások tartalma lehetőleg megmaradjon, és a jelenleg 
ellátásra jogosultak számára minimalizáljuk az önkormányzati ellátások rendszerében történő 
változást. 
 
A szociális rendeletük tárgyi hatálya a pénzbeli és természetbeni települési támogatások 
tekintetében az alábbiakra terjed ki 

− rendkívüli települési támogatás 
− lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás 
− temetési támogatás 
− gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: 

gyógyszertámogatás) 
− ápolási támogatás 
− köztemetés 
− anyasági támogatás 
− tankönyvtámogatás 
− iskolakezdési támogatás 
− időskorúak támogatása 

 
Szociális szolgáltatások tekintetében az önkormányzat a lakosság számára kötelezően 
biztosítja az alábbi szolgáltatásokat: 

− falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
− étkeztetés 
− házi segítségnyújtás 
− családsegítés 
− idősek nappali ellátása 

 
2015. március 1. napjáig kifizetett foglalkoztatási támogatás összege 714.440.-Ft volt, 10 fő 
részére, visszaigényelhető a 80 %, melynek összege: 571.520..-Ft, 
 
Rendszeres szociális segélyben 1 fő részesült, kifizetett összeg: 76.950.-Ft visszaigényelt 
69.255.-Ft (90 %) 
 
Lakásfenntartási támogatás márciusig, jelenlegi neve lakásfenntartási költségekhez nyújtott 
települési támogatás: átlagosan 40 háztartás részesül-e támogatási formában kifizetett összeg: 
1.609700.-Ft visszaigényelt 1.168.380.-ft. 
 
Rendkívüli települési támogatásban 68 fő részesült, melyből 57 tanuló kapott 
tankönyvtámogatást. 
Kifizetett összeg: tankönyvtámogatásra: 356.000,-Ft (57 fő) 
 rendkívüli településire:  195.000,-Ft (11 fő) 



 temetési támogatás: 75.000,-Ft (3 fő) 
 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás évente kétszer,  
 augusztus: 20 fő 116.000,-Ft (Erzsébet utalvány) 
 november: 21 fő 121.800.-Ft (Erzsébet utalvány) 
 
 
Szociális tűzifa 
 
Az önkormányzat 88m3 tűzifára adhatott be pályázatot, melyből 58 m3 szociális tűzifára 
kapott támogatást. Az állami támogatás összege: 1.031.240.-Ft, itt önrészt is kellett biztosítani 
111.760,-Ft értékben, így beszerzésre került 63 m3 értéke 1.134.000.-Ft. A tűzifát 18.000,-
Ft/m3 áron szerezte be az önkormányzat, ezen felül a fuvarköltséget is az önkormányzatnak 
kellett biztosítania m3-ként 2500.-Ft-os áron. A szállítás 157.500.-Ft-ba került. Az 
önkormányzatnak az állami támogatáson felül összesen 260.260.-Ft be került a szociális tűzifa 
beszerzése és a településre történő szállítása. További előírás volt, hogy a támogatottak 
részére történő kiszállítást is térítésmentesen kellet biztosítani az önkormányzatnak, amely az 
említett költségeken felül plusz terhet rótt a költségvetésünkre. 
 
A szociális tűzifából a képviselő-testület döntése értelmében 40 család részesült, és már a 
tűzifa kiszállítása is megtörtént. Bodrog Község Önkormányzata a támogatói döntést 
követően azonnal intézkedett a tűzifafa megrendeléséről és a képviselő-testület döntött annak 
elosztásáról annak érdekében, hogy az igénylők minél hamarabb megkaphassák a tűzifát. 
 
Közfoglalkoztatás 
 
Kistérségi Startminta program keretén belül két programra kapott támogatást az 
önkormányzat. 
Az egyik és a legnagyobb a mezőgazdasági, itt 13 fő alkalmazására került sor a program 
időtartama 2015.03.01-től 2016.02.29-ig tart. 
2015. évre megítélt támogatási összeg:  bér plusz járulék 10.981.644.-Ft 
 dologi kiadásra 2.374.058.-Ft 
2016. évre bér plusz járulék 690.495.-Ft 
Mindösszesen:  17.046.197.-Ft 
 
A másik program a mezőgazdasági földutak rendbetétele itt 5 fő alkalmazására került sor, 
időtartama 2015.március 1-től december 31-ig kapott támogatás bér plusz járulék 4.492.050, 
valamint dologi 861.024.-Ft. mindösszesen: 5.350.074.-Ft. 
Sima hosszú közfoglalkoztatás keretében 1 fő került felvételre 2015.10.01.-2016.02.29-ig 
támogatás összege: 449.205.-Ft. 
Diákok alkalmazására is sor került egy hónapi időtartamban 2 fő 133.350.-Ft támogatással. 
 
 
Nyári gyermekétkeztetés 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári 
étkeztetésének támogatására pályázott önkormányzatunk a gyermekszegénység elleni 
program keretében. 13 gyermek számára nyílt lehetőség, hogy részt vegyen a nyári 
gyermekétkeztetésben. Az önkormányzat 43 napot vállalt melyre 151.360 Ft támogatást 
nyertünk, ám ehhez is kellett önerőt biztosítani, így összesen 308.100,-Ft fordítottunk erre a 



célra. A pályázatban vállaltuk továbbá, hogy a gyermekek számára délutáni foglalkozásokat 
biztosítunk, illetve, hogy a nyersanyagot legalább 30%-ban a Bodrogi Kertészet biztosítja. 
 
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása pályázat 
utólagos támogatása (téli ajándékcsomagokra): 94.600 Ft támogatást kaptunk. 
 
 
Bursa Hungarica 
 
A 2015/2016-os pályázati fordulóban 2 diák pályázott a Bursa ösztöndíjra. Mind a 2 pályázat 
az A típusú pályázatra érkezett be. Mivel minden pályázat megfelelt a formai 
követelményeknek, így mindegyik érvényes volt, melyet a képviselő-testület támogatott. 
2 tanuló egységesen 5000 Ft/hó támogatásban részesül, 10 hónapon keresztül. 
 
A testület összesen 100.000 Ft támogatást ítélt meg a bodrogi felsőfokú tanulmányokat 
folytató fiatalok támogatására.  
 
A támogatott tanulók közül 1 fő felsőfokú mester képzésben (MA képzés), 1 fő felsőfokú 
alapképzésben (BA képzés) vesz részt. 
 
 
Közvilágítás korszerűsítése 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 16-i testületi ülésen döntött 
arról, hogy élve a lehetőséggel korszerűsíti Bodrog községben a közvilágítást. A kiviteli 
tervek elkészítése és jóváhagyása sok időbe telt, ám november végén pár nap alatt a teljes 
közvilágítás megújult.  
 
Összesen 162 db a kor követelményeinek megfelelő a legújabb technológiával rendelkező 
LED-es lámpatestek kerültek felszerelésre. A műszaki átadás-átvételre 2015. december 02-án 
került sor Hetes településen. 
 
A korábbi korszerűsítés a 2000-es évek elején történt és az utóbbi időben többször is 
előfordultak a meghibásodások, amelyek kijavítása nem minden esetben történt meg a 
szerződésben rögzített határidőn belül. A lámpatestek jövőbeli meghibásodásainak 
gyakorisága miatt is döntött a korszerűsítés mellett. A környékben hasonló korszerűsítésre 
került sor Hetes, Juta és Várda településeken is. 
 
Az új LED-es lámpák fényét természetesen mindenkinek meg kell szoknia, hiszen nem terítik 
úgy a fényt, ahogy a korábbi lámpatestek és ezért is döntött úgy a képviselő-testület, hogy a 
szolgáltatás színvonalát továbbra is fenntartva, valamennyi korábbi oszlopra, amelyen volt 
lámpa kicseréli az új LED lámpákra.  
 
 
Helyi adózással kapcsolatos információk: 
 
A 2015. évben a helyi adók vonatkozásában az előirányzathoz képest a következők szerint 
alakultak a bevételek: 
Magánszemélyek kommunális adója: előirányzat 1.860 ezer Ft, bevétel: 1.600 ezer Ft. 
Iparűzési adó: előirányzat: 3.300 ezer Ft, bevétel: 3.150 ezer Ft. 



Gépjárműadó (40%-ban): előirányzat:700 ezer Ft, bevétel: 640 ezer Ft. 
Késedelmi pótlék címen 50 ezer Ft folyt be, Bírság címén 20 ezer Ft. 
A kintlévőségek behajtása folyamatos. 
 
Azon adózók esetében, akik fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget határidőben ( 
március  16., ill. szeptember.15-ig), és a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
fizetési felhívására sem teljesítenek a kitűzött határidőn belül, a végrehajtási eljárást 
megindítja a hivatal. Csak a NAV-nak átadott végrehajtási eljárások során az idei évben közel 
100 ezer Ft bevétele volt a helyi önkormányzatnak, emellett munkabér és nyugdíj letiltásából 
is érkeztek kintlévőségek a megfelelő helyi adó számlára. 
 
Azon adózók, akik új ingatlan birtokába jutnak, bevallási kötelezettségük van az 
önkormányzat felé. Akik több ingatlannal, illetve telekkel is rendelkeznek, minden egyes 
ingatlan és telek után bevallást kell tenniük.  
 
Gépjármű vásárlása esetén csak azok az adózók kell, hogy bejelentést tegyenek, akik még 
nem voltak alanyai az adóztatásnak, mert tőlük adóazonosító jel beszerzése szükséges. Az  1 
évnél régebbi gépjárműadó tartozás esetén a gépjármű forgalomból történő kivonását 
kezdeményezi a Hivatal az adózóval szemben. Amennyiben nem ismerjük a munkáltatót, 
illetve nem nyugdíjas a hátralékos, a NAV-hoz jelentjük át a hátralékot behajtásra. 
 
A Magyar Államkincstár új adó rendszer, az „ASP Adó” bevezetését tervezi, melyhez a helyi 
adóhatóságnak ellenőrzési, és javítási feladatai vannak. Azok az adózók, akik eddig nem 
adták meg az adóhatóságnak az adóazonosító jelüket,(mely az adóhatóság nyilvántartásához 
elengedhetetlen) adatlapot fognak kapni, mert ez alapján a javítást az adós rendszerben el kell 
végezni. 
 
Az adózók folyamatosan tájékoztatva vannak a fizetési kötelezettség tekintetében, hogy 
minden összeget a megfelelő helyi adó számlára fizessenek meg, mert a téves utalás, illetve 
csekken történő fizetés további költséget jelent az önkormányzat számára, hogy az a 
megfelelő helyi adó számlán jóváírásra kerüljön. Ennek ellenére nagyon sokszor összevonják 
az adó összegeket, és egy csekkre fizetik be. Az adózó értesítő végén szereplő szöveges rész 
tájékoztatást ad erre vonatkozóan, illetve az adózók minden adónemre minden értesítő 
kiküldésekor megkapják a megfelelő csekket. 
 
Akik átutalással kívánják az adófizetési kötelezettségüket teljesíteni az egyes adónemekhez 
tartozó számlaszámok az önkormányzat honlapján is közzétételre kerültek a „Helyi adó” 
menüpontban. 
 
 
Testületi ülések 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben 12 nyilvános ülést és 2 
zárt ülést tartott. A testületi üléseken 82 határozatot fogadott el és 9 rendeletet alkotott. A 
testületi üléseken a képviselő-testület tagja szinte minden alkalommal teljes létszámban jelen 
voltak. 
 
Népesség alakulása (2015. december 2. állapot szerint) 
 
 Férfi Nő Együttesen 



0-18 40 35 75 
19-60 131 120 251 
61- 39 59 98 
Összesen 210 214 424 
 
 
 
3) Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A polgármester asszony a beszámolójában számos olyan területet érintett már, amelyet a 
pénzügyi beszámoló is tartalmazna. Részletesesn tartalmazta aszociális kiadásokra, a helyi 
adóbevételekre vonatkozó részeket. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatunk 
rendkívül szigorú költségvetést határozott meg, amelyhez az egész év folyamán is tartotta 
magát.  
 
  I. Működési bevételek Terv Tény 
1. 1. Kapott támogatás B11 20366 19739 
2. központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114 20366 19739 
3. irányító szervtől kapott támogatás 0   
4. 2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16 21552 21041 
5. elkülönített állami pénzalapból  21552 21041 
6. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0   
7. helyi önkormányzattól 0   
8. támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen     
9. európai uniós forrásból  0   
10. fejezeti kezelésű előirányzatból(IKSZT) 0   
11. központi költségvetésből(2x gyvt ) 0   
12. Működési célú támogatások államh. belülről B1 41918 40780 
13. 3. Közhatalmi bevételek B3 5260 5707 
14. B34  Vagyoni típusú adó (kommunális)  1860 1610 
15. B351 Értékesítési és forg.adó (iparű) 2500 3305 
16. B354 Gépjárműadó 40% 700 713 
17. B36 Egyéb közhatalmi bevétel 200 79 
18. 4. Intézményi működési bevétel B4 4030 3621 
19. B401 Áru- és készlet  3200 2999 
20. B402 Szolgáltatások ellenértéke 130 611 
21. B404 Tulajdonosi bevételek 650   
22. B405 Ellátási díjak 50 11 
23. 5. Előző évi működési célú maradványB8131 4428 4428 
24. II. Felhalmozási bevételek B25 15476 15476 
25. 1. Felhalmozási támogatás 12326 12326 
26. 2. Fölterület értékesítés 3150 3150 
27. Működési célú átvett pénzeszközök   101 

  BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 71112 70113 
 
 
Bodrog önkormányzat kiadásai 2015.11.30 



 
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   52401 44922 
  Személyi juttatások K1 25180 22943 

  
Munkaadót terhelő 
járulékok K2 4426 4053 

  Dologi kiadások K3 16060 12706 

  
Ellátottak pénzbeli 
jutattásai K4 4700 4646 

  
Egyéb működéi célú 
kiadások K506 2035 574 

  
Elvonások és 
befizetések K502     

        
        
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK   8015 4018 
  Beruházások K6 2281 1433 
  Felújítások K7 5734 2585 
KÖLCSÖNÖK       

  
Működési célú 
kölcsönök     

  Kölcsön nyújtása 0   
  Kölcsön törlesztése 0   

  
Felhalmozási célú 
kölcsönök 0   

  Kölcsön nyújtása 0   
  Kölcsön törlesztése 0   

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 60416 48940 
        
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
KIADÁSAI   (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)       
működési célú       
felhalmozási célú hiteltörlesztés 9980 9980 
tám.megelőlegezés visszafiz.   716 716 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 71112 59636 
 
Bízom benne, hogy a jövő évben is hasonló szigorú elvek alapján sikeres évet tudunk zárni. 
 
 
4) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről 

Előadó: Riba László falugondnok 
 
Riba László falugondnok 
Minden korábbi közmeghallgatáson jelen volt, kezdetben mint bodrogi lakos, majd mint 
képviselő és most egyben falugondnok is. Az előttem szólók beszeámolói alapján örömmel 
tölti el, hogy a település helyzetéhez viszonyítva rendkívül kedvező számokat hallhatott a 
lakosság. 
A falugondnoki szolgálat ellátása során rendkívül fontosnak tartom a szociálisan rászorult 
személyek segítését életminőségük javítását. Azokat a településeket amelyeken falugondnoki 
szolgálat működik, nem lehet pontosan összehasonlítani, mivel a főbb feladatokon túlmenően 
az egyes falugondnokok az adott településre jellemző plusz feladatokat látják el.  

− A legfontosabb szolgáltatások,amit falugondnoki szolgálat biztosít a lakosság számára 
a következők: 

− ebédszállítás 



− gyógyszer beszerzés és kiszállítás 
− kórházba szakrendelésre, illetve orvoshoz szállítása a rászorulóknak 
− óvodások és iskolások szállítása 

 
Bodrog településen az ország többi településéhez és az európára is jellemző viszonyokkal 
megegyezően egyere több az idős ember, akik egyre több esetben szorulnak segítségre. Az 
elöregedés nem egyedi folyamat, a környező településeket is sújtja. A munkánk során erre 
nagy hangsúlyt fektetek. 
 
Részt veszünk a település közösségi életében, több esetben biztosítottunk szállítást a 
Nyugdíjas Klub és a helyi focicsapat tagjai részére is, mellyel támogattuk a települést. A 
falugondnoki buszt még egy éves sincs, azaz újnak tekinthető. Remélem, hogy egyre többen 
igénybe veszik majd, hiszen ez a település lakóiért van, akik segítségre szorulnak. Az idei 
évbenvégre sikerült egy utánfutót is beszerezni, amellyel a kertészetben megtermelt zöldségek 
szállítása megoldódott és nem kell folyton kölcsön kérni.  
 
Részt veszek a közmunkások irányításában mellyel kapcsolatban folyamatosan egyeztetek a 
polgármesterrel. 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak és egyben köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a 
közmunkásoknak is, akikkel együtt jelentős eredményeket tudtunk elérni az idei évben is. 
 
 
 
5) Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 2015. évi 

tevékenységéről 
Előadó: Radics Natália IKSZT munkatárs 

 
Radics Natália IKSZT munkatárs 
A beszámolóm elején rövid statisztikai összegzést kívánok adni az IKSZT által végzett 
tevékenységről. 
Foltvarró szakkör helyszín biztosítása: 10 alkalommal 
Szivárvány Nyugdíjas Klub helyszín biztosítása: 30 alkalom 
Civil szervezetnek helyszín biztosítása: 7 alkalom 
Latin – tánc: 36 alkalom 
Programszervezése lakosságnak: összesen 49 program, amely éves szinten havi 4 alkalmat 
jelent. 
Lebontva így nézett ki:  
(Korrepetálás: 8 alkalommal – 2 fő részvételével) 
Gyermekeknek: 24 alkalom 
Könyvtári foglalkozások: 10 alkalom 
Közművelődési rendezvények: 15 alkalom 
Ezen kívül:  
Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával (200.000 Ft) 10 alkalommal volt Gyógy- és 
fűszernövény előadás-sorozat, Duna-Dráva Nemzeti Park Somogyi Igazgatóság 
közreműködésével –Nemesné Sovány Krisztina, Szegvári Zoltán, Pintér András segítségével 
Kihívás Napján részt vettünk  
 



Nyári szünidőben 43 napon keresztül 13 fő vett részt gyermekétkeztetésben, illetve mellette 
folyamatosan gyermekfelügyelettel és programokkal segítettük a családokat. A 
gyermekfelügyeletben 18 fő vett részt, átlagban naponta 10 – 12 gyerek volt jelen. 
Az Európai Mobilitási Hét alkalmával 5 napon keresztül sportolási lehetőségeket 
biztosítottunk, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 47.500 Ft támogatásban részesültünk. 
 
Szerveztük és részt vettünk a „Somogy megye Társadalmi felemelkedéséért” projektben, 
melynek keretében egészségmegőrző előadás-sorozatokon vehetett részt minden érdeklődő. 
12 alkalommal 2 csoportban, 2 órában zajlottak a foglalkozások, melyhez 110.000 Ft anyag és 
230.000 Ft előadói támogatást kapott Bodrog. 
 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tagkönyvtáraként ebben az évben 126 kiadványt 
(könyv és DVD), 1 db laptopot és újságos állványt kaptunk a munkavégzéshez, illetve 1 
alkalommal műsorhoz kaptunk támogatást. (Március 15. Megarox Társulat) 
 
Bodrogi Hírmondó szerkesztését végezzük, mely negyedévente jelenik meg. 
 
A bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával 
nagyon jó kapcsolatunk van, oktatási és szabadidős tevékenységüket segítjük a 
foglalkozásokon keresztül. 
 
A civil szervezeteknek és a többi bodrogi csoportoknak minden alkalommal biztosítjuk a 
helyszínt művelődési ház, és IKSZT vonatkozásában is. Ezenkívül a működésükhöz 
szükséges adminisztrációban, pályázatírásban segítjük őket.  
 
A programok sokszínűségét a falakon tekinthetik meg. 
Pályázatírás való közreműködésünket a következők szerint végeztük: 

− Ifjúsági Pályázat – Nemzeti Szociális és Családpolitikai Intézethez (nem sikerült) 
− Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél közreműködtünk polgárőr autó pályázat 

benyújtásában 
− Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt „A környezet 

nagykövetei” című pályázat megírásában 2 csoportnak segítettünk. A társulás mindkét 
bodrogi csapat kiemelkedő pályaművét díjazta. Így részt vehetünk a gyerekekkel a 
Városházán, ahol bemutatták a munkájukat. 

− Európai Mobilitási Hét – sikeres 
 
Az IKSZT nem önálló intézmény, hanem önkormányzati fenntartású. Emiatt sok pályázatban 
nem is indulhatunk. Természetesen minden lehetőséget figyelünk, megpályázunk. A 
programokat Bodrog Község önkormányzata finanszírozza.  
 
A lakosság részére ingyenesen biztosítjuk a könyvtár szolgáltatásait, az Internetet, és a 
programokat. A könyvtáron keresztül novembertől új szolgáltatást indult: könyvtármozi.  
Összességében elmondhatom, hogy minden bodrogi lakónak, csoportnak és civil szervezetnek 
igyekszünk a segítségére lenni. Szívesen vesszük az érdeklődőket, esetleges új igények 
jelzését.  
 
Erre az alkalomra egy ötletládát helyeztünk ki, melybe név nélkül bárki bedobhatja a 
véleményét az IKSZT-ről, a dolgozókról, illetve az új programra adhat javaslatot. 
Legvégül szeretném minden segítő munkáját megköszönni. Külön köszönet jár a Bodrogi 
Kertészet dolgozóinak, akik szükség szerint programokhoz biztosították a zöldségeket. 



 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a közmeghallgatáson megjelenteket, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal 
kapcsolatban, illetve egyéb felvetésük amiről nem esett szó. 
 
Miha Tiborné 
Köszönöm a képviselő-testület munkáját. A kérdésem az lenne, hogy milyen terve van a 
képviselő-testületnek a felső temetővel kapcsolatban, mert véleményem szerint ez a temető a 
település szégyen foltja. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az önkormányzatnak egy temetőt kötelező működtetnie, amely feladatának maradéktalanul 
eleget is tesz. Az a sajátos helyzet állt elő Bodrogon, hogy összesen négy temető van és a 
rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé, hogy mind a négyet a megfelelő módon 
karban tudjuk tartani. A kérdést már többször megvitattuk. A főtemető mellett a többi 
temetőben is megoldottuk a hulladék elszállítását és a közmunkásokkal folyamatosan 
megpróbáljuk karbantartani a temetőket és a fűkaszálást is elvégezzük. Véleményem szerint 
társadalmi összefogásra van szükség az említett temető esetében egy új nyitott ravatalozó 
felállításához, ahol méltó körülmények között lehet a végtiszteletet megadni.. Az eszközöket 
az önkormányzat tudja biztosítani. A tavalyi évben a temető mellet kialakított komposztálóval 
kapcsolatban is több bejelentés érkezett ezért az a jövőben áthelyezésre kerül. A probléma 
abból is adódik, hogy a felső temetőhöz csak magánterületen keresztül lehet eljutni, és a 
tulajdonossal is további egyeztetésre van szükség. Bodrog mindig az összefogásról volt híres, 
ezért az önkormányzat várja mind az anyagi mind pedig a társadalmi munkához a 
felajánlásokat. 
 
További kérdés nem érkezett. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a részvételt a 
megjelenteknek. A falu lakosságának kellemes karácsonyi ünnepeket kíván, és a 
közmeghallgatást bezárja.  

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


