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Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20–én 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
 
Sütő Ervinné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 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: 
 

3/2016 (I. 20.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. január 20. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 

 
1) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi munkatervéről. 

Előadó: Sütő Ervinné 
 

2) Előterjesztés a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3) Előterjesztés az általános iskolai körzethatárok kijelölésének 
véleményezésére 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4) Egyebek 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.)  Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi munkatervéről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az Szervezeti és működési szabályzat rögzíti, hogy az ülés- és munkatervet január 31-ig a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az ülés- és munkaterv összeállításánál 
figyelembe vettük a jogszabály alapján kötelező feladatokat valamint az elmúlt évek során 
kialakult gyakorlatot. Az előterjesztést mindenki áttanulmányozhatta, így amennyiben a 
képviselők szeretnék kiegészíteni akkor jelezzék. 
 
Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy hozzászólni. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi munkatervéről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

4/2016 (I. 20.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi ülés- és 
munkatervet jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
 
2.)  Előterjesztés a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni és egyben felkérem a jegyzőt az 
előterjesztésben foglaltak ismertetésére. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a jóváhagyott kiemelt célok és a köztisztviselő munkaköre 
alapján állapítja meg az egy évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeket, mely a tárgyév 
végén értékelésre kerül. Az egyéni teljesítménykövetelményeket a Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselői esetében a Jegyző, a Jegyzőre vonatkozóan a Polgármester állapítja 
meg. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 130. §-a 
a teljesítményértékeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:  
„(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési 
jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).  
(3) Legalább kettő teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő 
minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell.” 
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A hivatkozott szabályozást a Kttv. 1. § e) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-
testületének hivatala köztisztviselőjére is alkalmazni kell.  
 
A Kttv. értelmében teljesítménykövetelmény alapján kerülhet csak sor a köztisztviselők 
alapilletményének eltérítésére. A Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján a Jegyző át nem 
ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet 
megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján – ide nem értve, ha a 
kormánytisztviselő végleges áthelyezésére kerül sor – a tárgyévre vonatkozóan a 
kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét – a hivatali 
szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – december 31-éig terjedő időszakra 
legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja 
meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év február 28-áig dönt. Az így 
megállapított eltérítés mértéke – a (6) bekezdésben foglaltakon túl – a tárgyévben egy 
alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követően a teljesítményértékelés alapján 
módosítható, azzal a feltétellel, hogy a kormánytisztviselő korábban már megállapított 
alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenthető. 
 
A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározásánál figyelembe vettük: a község 
fejlesztési tervét, a község fejlesztési koncepcióját, a polgárbarát, szolgáltató és jogszerű 
hivatali működéssel szembeni elvárásokat.  
 
Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy hozzászólni. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

5/2016 (I. 20.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt jogkörében 
eljárva a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 
2016. évi teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célokat a 
következők szerint állapítja meg: 
 
1. Testület munkáját segítve: 
− A Képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítése, az ülésekkel 

összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a testületi döntések 
végrehajtása, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése. 

− A 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszak pályázati felhívásainak – 
különös tekintettel a Terület- és Településfejlesztési Operatív program 
keretében megnyíló pályázatok – folyamatos figyelemmel kísérése és 
közreműködés a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és 
elszámolásában 
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2. Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásában: 
− A polgármester és a jegyző önkormányzati és államigazgatási hatáskörei és 

feladatai ellátásával kapcsolatos előkészítő munka elvégzése. 
− Az állandó jogszabályi változásokkal teli környezetben az önkormányzati 

rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata. 
− Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan 

 
3. Hatósági munka területén a lakosság szolgálatában: 
− Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 

jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása 
− Ügyfélbarát, de humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés. 
− A 2004. évi CXL törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, 

jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására 
− Az állampolgárok ügyeinek intézését segítő nyomtatványok települési 

honlapon történő elérésének biztosítása. 
 
4. Gazdálkodással kapcsolatban: 
− A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása, a tervezett bevétel 

lehetőség szerinti teljesítése, a kiadási előirányzatok betartása, hatékony, 
takarékos és jogszerű gazdálkodás az intézményekkel szoros 
együttműködésben. 

− Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele, azonnali 
reagálás a halmozódás megelőzése érdekében 

− A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
maradéktalan teljesítése 

− Valós önkormányzati ingó és ingatlanvagyon leltárak elkészítése 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
3.)  Előterjesztés az általános iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezésére 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A bodrogi gyerekek korábban a Somogyjádon valamint Osztopánban működő általános 
iskolába jártak, azonban jelenleg egyetlen bodrogi gyermek sem jár az említett 
intézményekbe. A gyerekek egy ma is Bodrog az egyházi fenntartású általános iskolába jár, 
illetve vannak szülők, akik Kaposvárra járnak dolgozni, így a gyermekeiket is oda viszik 
iskolába. 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat is a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
csatlakozott, illetve a lakosság is több szállal kötődik Heteshez ezért a határozati javaslatban 
is Hetes szerepel 
 
Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy hozzászólni. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Figyelembe véve a jelenlegi helyzetet ez lényegében egy formális döntés, hiszen ahogy azt a 
polgármester asszony is elmondta a bodrogi gyerekek úgyis a szülő által választott iskolába 
járnak. A határozati javaslatot támogatom. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a általános iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezéséről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

6/2016 (I. 20.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az általános 
iskolai körzethatárok kijelöléséről szóló előterjesztést, és az elmúlt évekhez 
hasonlóan kéri, hogy Bodrog Község Önkormányzatának közigazgatási területén 
élő gyermekek számára a Hetesi Somssich Imre Általános Iskolát jelöljék ki 
kötelező felvételi körzetként.  
 
Felelős:Sütő Ervinné polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
 
4.)  Egyebek 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az önkormányzatot már többen megkeresték az önkormányzat tulajdonában lévő tűzifa 
megvásárlása érdekében. A jelentkezőket összeírtuk, amely alapján 19-en jelezték, hogy 
vásárolnának a rendelkezésre álló tűzifából. Megkérdezem Riba László képviselőt, hogy 
összesen hány köbméter fa maradt még. 
 
Riba László képviselő 
Összesen 42 m3 tűzifa van. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Meg kell határozni, hogy a rendelkezésre álló mennyiségből mennyi legyen kijelölve 
értékesítésre illetve az értékesítési árat. A döntésnél figyelembe kell venni azt is, hogy hosszú 
még a tél és várhatóan lesznek olyan települési támogatás iránti kérelmek, amelyeket 
természetben a tűzifából lehetne kielégíteni. Annak érdekében, hogy minél többen 
vásárolhassanak legfeljebb 1 m3 javaslok értékesíteni az igénylőknek. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A tűzifáért mindenképpen csak értékesítés alapján lehessen kiadni. A korábbiakban 
értékesített köbméterenkénti 10.000,-Ft-os ár rendkívül kedvező. 
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Riba László képviselő 
Korábban is többen jelentkeztek a tűzifára, ám amikor fizetni kellett volna inkább nem kérték. 
A szociális célú tűzifa támogatással ellentétben, mivel ez a tűzifa az önkormányzat tulajdona 
a vásárlás esetén nem kell az önkormányzatnak a szállításról sem gondoskodnia, hanem 
mindenkinek saját maga kell, hogy megoldja. Ezzel együtt is rendkívül kedvező a lakosság 
számára. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nyilvánosságot kell biztosítani, hogy mindenki jelentkezhessen. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az előzetesen beérkezett igények alapján nem lehet dönteni, mindenképpen nyilvánosságot 
kell biztosítani. Pályázatot kell kiírni rövid határidővel, mivel a fára már most is szükség van. 
A rendelkezésre álló mennyiségből mennyit jelöljünk ki értékesítésre, figyelembe véve a 
szociális rászorultságra való tartalékolást is 
 
Riba László képviselő 
Véleményem szerint 35 m3-t kellene kijelölni, mivel az önkormányzati utak mellett található 
fák tisztításából is lesz még, amely elegendő a későbbi igények kielégítésére. Az 
önkormányzat tulajdonában van 5,2 Ha erdő, amelynek gyérítéséből véleményem szerint még 
mintegy30 m3 fa várható. 
 
Madarász dezső képviselő 
Mindnekinek lehetőséget kell biztosítani a vásárlásra nyilvános pályázat keretében, 
túljelentkezés esetén pedig szociális rászorultság alapján kell eldönteni, hogy kinek lesz 
értékesítve. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Összefoglalnám a határozati javaslatot az értékesítéssel kapcsolatban. Az önkormányzat 
pályázatot hirdet 35 m3 tűzifa értékesítésére kedvezményes 10.000,-Ft/m3 áron. A pályázók 
legfeljebb 1 m3-t igényelhetnek. A pályázat benyújtási határideje 2016. január 27. 
Túljelentkezés esetén a képviselő-testület szociális rászorultság alapján dönt, ezért a a 
pályázathoz jövedelemigazolást is csatolni kell. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

7/2016 (I. 20.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Bodrog 
községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
életvitelszerűen Bodrogon élő lakosok számára az önkormányzat tulajdonában 
lévő 35 m3 tűzifa kedvezményes 10.000,-Ft/m3 áron történő értékesítésre. A 
pályázók legfeljebb 1 m3 tűzifát igényelhetnek. A pályázat benyújtási határideje: 
2016.január 27. 16.00 óra. A pályázathoz kötelezőn csatolni kell a pályázó és a 
vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását. A képviselő-testület 
túljelentkezés esetén szociális rászorultság alapján választja ki azokat a 
pályázókat, akik számára a tűzifát kedvezményesen értékesíti. A tűzifa 
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elszállításáról a vevőnek kell gondoskodnia. A pályázatokat a képviselő-testület a 
soron következő ülésén bírálja el. 
 
Felelős:Sütő Ervinné polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

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

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


