
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11–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 
 Kiss Istvánné pénzügyi munkatárs 
 
 
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: 
 

15/2016 (II. 11.) 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 költségvetésének     

 tervezetéről. 
 Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
2) Tájékoztató a pályázatokról. 

            Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3) Egyebek 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének 
tervezetéről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
A 2016. évi költségvetés 2016. február 15-ig kell előterjeszteni a képviselő-testület részére. A 
költségvetés tervezete elkészült, melyet minden képviselő számára megküldtünk. A mai 
ülésen átbeszélhetjük a legfontosabb kérdéseket és ennek megfelelően készítik el a hivatal 
munkatársai a végleges 2016. évi költségvetésünket. Felkérem Kiss Istvánné pénzügyi 
munkatársat, hogy ismertesse a költségvetés tervezetét. 
 
Felkérem Kiss Istvánné pénzügyi munkatársat a költségvetés ismertetésére. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi munkatárs 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A költségvetés elkészítésekor a tavalyi évi teljesítést 
vettük alapul kiegészítve azokkal az igényekkel, amelyek felmerültek. Az intézményi 
működési bevételek várhatóan 3.160 e Ft-ban teljesülnek, amely tartalmazza a kertészet 
bevételeit is. A közhatalmi bevételeket 5.400 e Ft-ban terveztük. Az állami támogatás 21.900 
e Ft, amely a következőket foglalja magában a településüzemeltetés, egyéb önkormányzati 
feladatok, lakott területtel kapcsolatos támogatás, bérkompenzáció, kiegészítő támogatás, 
szociális feladatokra kapott támogatás, falugondnoki szolgálat működtetése szünidei 
étkeztetés, könyvtári és közművelődési támogatás. A közmunkaprogram keretében munkabér 
és járulékok valamint dologi kiadásokra 22.136 e Ft támogatásban részesülünk. Az előző évi 
pénzmaradvány 5.600 e Ft-tal terveztük be. 
 
A kiadásoknál szinte megismételjük a tavalyi évet. Fontos kiemelni, hogy egyébe 
támogatásokra 1.900 e Ft van betervezve, amelyből lehetőség nyílik a helyi civil szervezetek 
támogatására is.  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megköszönöm Kiss Istvánné pénzügyi munkatársnak az előadottakat. Az IKSZT tekintetében 
továbbra is fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak, azonban a bérekhez már 
támogatást nem kapunk. Fontosnak tartom, hogy az IKSZT megfelelően működjön, hiszen 
rendkívül sokan veszik igénybe az IKSZT által nyújtott szolgáltatásokat, így kiemelkedő 
szerepe van a településünk kulturális életének fejlesztésében. A szünidei étkeztetéssorán is az 
IKSZT biztosította és szervezte meg a programokat a gyerek számára, amely óriási siker volt. 
A sportöltöző felújítási is napirenden van, azonban a helységnek nincs használatbavételi 
engedélye. A sportegyesület, amennyiben sikeresen pályázik, akkor lehetőség nyílna az 
önkormányzat részéről is egyéb támogatás biztosítására. A tartalék 1.900 Ft-ban van tervezve, 
így megfelelő mozgástér áll a képviselő-testület rendelkezésére az év folyamán felmerülő 
előre nem látható kiadások finanszírozására. 
 
Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy hozzászólni. 
 
Riba László képviselő 
Kérdezem, hogy a Cafetéria juttatás mikor kerül kifizetésre. A költségvetést a mai ülésen 
megtárgyalja a képviselő-testület, majd a február végi ülésen elfogadja a képviselő-testület a 
költségvetést rendeleti formában. Ezt követően kerülhet sor a Cafetéri kifizetésére is. 
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dr. Lukács Zoltán jegyző 
A Cafetéria a végleges költségvetés elfogadását követően kerülhet kifizetésre. Jelenleg  
 
Madarász Dezső képviselő 
A költségvetés tervezete a jelen formában támogatható. Természetesen jobb lenne, ha 
nagyobb forrás állna a rendelkezésünkre, ám a jelenlegi helyzetben annak is lehet örülni hogy 
az önkormányzat anyagi problémákkal nem küszködik és biztosított a működés. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A költségvetés elég szűk keretek közé szorítja az önkormányzatot, ugyanakkor jelen 
formában támogathatónak tartom. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének tervezetéről 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: 
 

16/2016 (II. 11.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beterjesztett 
Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését, és az első 
fordulóban 

58.200 e Ft bevételi és 
58.200 e Ft kiadási 

 
főösszeggel, jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
2.)  Tájékoztató a pályázatokról 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Rendkívül sok pályázat került illetve kerül kiírásra az elkövetkező időszakban. A 
Területfejlesztési Operatív Program keretében a kiírt pályázatok közül csak kevés az olyan, 
amelyre kistelepülések is pályázhatnak, mivel a pályázatok többsége a városokra és a megyei 
jogú városokra van szabva. A kiírt pályázatok közül a képviselő-testület tagjai részére 
megküldtük azokat, amelyek tekintetében érdemes megfontolni a pályázást. A TOP-os 
pályázatok esetében a finanszírozás 100%-os, így önerő nélkül lehetne projekteket 
megvalósítani. A korábbi testületi ülésen már döntött a testület arról, hogy együtt kíván 
működni a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel a pályázatok előkészítése érdekében.  
 
Riba László képviselő 
Van-e pályázati lehetőség a temetőparkoló kialakítására. 
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Sütő Ervinné polgármester 
A jelen pályázati kiírások között sajnos nincs olyan, amely lehetővé tenné a temető melletti 
parkoló kialakítását. Az idei évben temető üzemeltetésére és karbantartására egy kicsivel több 
forrás áll rendelkezésre. A felső temető mellett csak óriási ráfordítással lehetne parkolót 
kialakítani, ám valószínűsíthető, hogy a közútkezelő sem járulna hozzá, mivel szűk hely áll 
rendelkezésre a közút és a temető között és ott található az árok is. Az egész partfalat el 
kellene bontani a parkoló kialakítása érdekében. Fontosnak tartom, hogy az északi temető 
rendbetételét is megvalósítsuk. Ehhez társadalmi összefogásra lesz szükség. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Javaslom, hogy az önkormányzati parkolóba való bejáró kiszélesítését illetve a település 
határánál üdvözlőtáblák kihelyezését. 
 
Riba László képviselő 
A sárrázók karbantartására is szükség lenne. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A közutak fenntartására az idei évben közel 1 millió forint áll rendelkezésre. Ez csekély 
összeg és csak a legszükségesebb karbantartási munkálatok elvégzésére elegendő. Ezen 
összegből a kátyúzási munkálatokat is el tudjuk végezni. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázat esetében 
lenne lehetőség támogatást kapni. A pályázat benyújtására a háziorvosi praxis székhely 
önkormányzata jogosult, mellyel összefogva konzorciumi partnerként lenne lehetőség 
pályázni.  Az ötlet előkészítésével kapcsolatban egyeztetni kell a DDRFÜ-vel és a költségek 
Mezőcsokonyával megoszthatók lennének. Ennek megfelelően javaslom, hogy 
Mezőcsokonya Község Önkormányzatával együttműködve adjunk be pályázatot a Bodrogi 
orvosi rendelő felújítására. 
 
Szentgróti József polgármester 
Mindenképpen egyeztetni kell a háziorvossal is, melyre polgármester asszonyt felkérem. 
Mivel önerő nem szükséges a pályázathoz, melyet egyébként sem tudnánk biztosítani, ezért 
feltétlenül meg kell próbálni a pályázat beadását. Az előkészítés költsége megosztható, 
melyről Mezőcsokonyával egyeztetni kell. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat 
benyújtásáról szóló javaslatot.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

17/2016 (II. 11.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete konzorciumi partnerként 
Mezőcsokonya Község Önkormányzat gesztorságával a Területfejlesztési 
Operatív Program TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
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fejlesztése pályázat keretében pályázatot nyújt be a bodrogi orvosi rendelő 
felújítására. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
3.) Egyebek 
 
3.1.) „Nemzeti Vacsora” időpontjának meghatározása 
 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Bodrog községben immár hagyomány a Nemzeti Vacsora rendezvény, amelyet minden évben 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére március 15-i ünnepségekhez 
kapcsolódóan szervezünk meg. Az idei évben március 15-e keddi napra esik, az előtte lévő 
hétfő munkaszüneti nap, melyet 2016. március 5-én szombaton kell ledolgozni. A képviselő-
testületnek döntenie kell arról, hogy a rendezvényt melyik napon tartsuk meg. Javaslom a 
képviselő-testületnek, hogy a „Nemzeti Vacsora” rendezvény 2016. március 12-én szombaton 
rendezzük meg. 
 
Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy hozzászólni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A március 12-i időpont a legalkalmasabb ezért támogatom a javasolt időpontot. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Egyetértek a javaslattal. Március 15-én keddi napon egyáltalán nem javaslom megtartani, 
mivel másnap mindenki dolgozik. Az ünnepeket követően az emlékezés már nem aktuális, 
ezért egyetértek a javaslattal. 
 
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: 
 

18/2016 (II. 11.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Nemzeti Vacsora” rendezvényt 2016. március 12-én (szombat) rendezi meg  
 
Felelős:Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2016. március 12. 

 
 
3.2.) Támogatási kérelmek elbírálása 
 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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Sütő Ervinné polgármester 
A SINOSZ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezet azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy esélyegyenlőségi, közösségi célú programok, 
rendezvények költségeihez, a szervezet működési költségeihez, valamint minőség-célók 
megvalósításához támogassa a szervezetet. Javaslom, hogy 5.000,-Ft-tal támogassuk a 
szervezet működését. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja SINOSZ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezet 
támogatásáról szóló javaslatot.  
 

19/2016 (II. 11.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a SINOSZ Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezet működését 5.000,-
Ft-tal támogatja, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított 
támogatási összegnek az átutalásáról. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
  dr. Lukács Zoltán jegyző (átutalás) 
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 


