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Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26–án 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:  Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
 Kiss Istvánné vezető főtanácsos 
 
 
Szentgróti József alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 
4 képviselőből 4 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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

49/2016 (IV. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. április 26. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 

 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a zárszámadásról és eredmény 

kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról. 
            Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
    Kiss Istvánné vezető főtanácsos 

 
2.) Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére. 

Előadó: Szentgróti József alpolgármester  
 

3.) Előterjesztés a Kaposmérői hűtőházzal kapcsolatos együttműködési 
szándéknyilatkozatról. 
Előadó:Szentgróti József alpolgármester 

 
4.) Egyebek 

         
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a Bodrog Község Önkormányzatának a zárszámadásról és eredmény 
kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról.  

Előadó: Szentgróti József alpolgármester  
 
Szentgróti József alpolgármester 
Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi bevétele 75.835 e Ft volt, míg kiadása 65.200 e 
Ft. Az önkormányzat 10 millió pénzmaradvánnyal zárta az évet. Ezt kötelezettség már nem 
terheli, ha jól gondolom. 
 
Kiss Istvánné vezető főtanácsos:  
Nem terheli, illetve annyi, hogy 867 e Ft-ot kaptunk támogatásmegelőlegező forrást kaptunk. 
Azzal kell még számolni, hogy nagyon lecsökkent a közmunkások száma, és az előleget még 
15 közmunkásra kaptuk, így most mivel csak a fele ember dolgozik itt, majd vissza kell 
fizetnünk.   
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Nekem kicsit soknak tűnik a 7 milliós vagyoncsökkenés azzal együtt, hogy gyarapodott a falu 
azért az utóbbi időben. Ezt nézd meg Zsuzsi, még egyszer kérlek! Köszönjük a hivatal 
munkáját, szépek ezek a számok. 
 
Kiss Istvánné vezető főtanácsos: 
Az értékcsökkenés elég nagy, ha már csak a buszt nézzük az vesztett 2 millió Ft körül az 
értékéből.  
 
Riba László képviselő: 
15 emberre igényeltük az előleget, de ha nem kérjük le a következő felét, akkor úgy nagyjából 
jól leszünk szerintem.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Be kell mennünk a munkaügyi központhoz szerződést módosítani. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Azt szerettem volna még kérdezni, hogy a kertészet az eddigi évekből kijött abból az 
összegből, amekkora támogatást kaptunk a munkaügyi központtól rá? 
 
Kiss Istvánné vezető főtanácsos: 
Igen, sőt tavaly előtt 3.202 e Ft hasznunk is volt rajta 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
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6/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016 (IV.27.) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi a zárszámadásról és eredmény kimutatásról. 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 2.)Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére. 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Az orvosi rendelő felújítása TOP-os pályázat. Ezekben a pályázatokban érdemes 
együttműködni a Somogy Megyei Önkormányzattal. Korábbi ülésen hoztunk már egy 
határozatot arra vonatkozóan, hogy a TOP-os pályázatok kapcsán igénybe vesszük a DDRFÜ 
Nonprofit Kft. támogatását és a műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása feladatokat ők 
látják el. Ezek a pályázat összköltségének 10%-át jelenti. Azt javaslom, hogy mi ezeket a 
feladatokat ne vállaljuk fel. Kellene majd egyeztetnünk a tervekkel kapcsolatban, Dr. Olcsvai 
Antal háziorvost is javaslom, hogy keressük meg és üljünk le vele, hogy ő mit szeretne, mit 
javasol. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Én már beszéltem vele ezzel kapcsolatban pár szót. Azt mondta, hogy az épületen ő nem is 
akarna annyira sokat változtatni, az megfelel, inkább eszközökre lenne szüksége.  
Ha lehet még egy javaslatom, ha tényleg felújítjuk a rendelőt, a műanyag székeket is cseréljük 
ki, nem túl szépek és nem is jó a teherbírásuk.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Eszközbeszerzésben meg lehet oldani.    
 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett az alpolgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatokat: 
 

50/2016 (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
visszavonja 33/2016 (III.3.) számú határozatát a Dél-Dunántúli Regionális 
fejlesztési Ügynökséggel kötendő együttműködési megállapodás aláírásáról.  
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 
 
51/2016 (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Somogy Megyei 
Önkormányzattal (7400 Kaposvár, Fő u. 10.), a Terület- és Településfejlesztési 
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Operatív Program pályázatai benyújtása vonatkozásában a mellékletben foglalt 
tartalom szerint. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
3.) Előterjesztés a Kaposmérői hűtőházzal kapcsolatos együttműködési 
szándéknyilatkozatról. 
 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Kaptunk egy megkeresést Kaposmérő Község Önkormányzatától azzal kapcsolatban, 
hogy szeretnének pályázni iparterület fejlesztésre. Ami ebből minket érint az az, hogy 
építenének egy hűtőházat, amit mi is igénybe vehetnénk.  Megkerestek minden olyan 
önkormányzatot, ahol van START Közmunkaprogramban növénytermesztés. Ezzel 
kapcsolatban kellene aláírnunk egy előzetes szándéknyilatkozatot.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Hangsúlyoznám, hogy ez semmiféle anyagi kötelezettséggel nem jár.   
 
Madarász Dezső képviselő: 
Persze írjuk alá, pályázzanak csak.  
 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett az alpolgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatokat: 
 

52/2016 (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
együttműködési szándéknyilatkozatot köt Kaposmérő Község Önkormányzatával 
a melléklet tartalom szerint.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szentgróti József alpolgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős:Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 

4.) Egyebek 
 
4.1.) Tájékoztató a kertészetről 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Már érintettük a zárszámadás tárgyalásakor, hogy nagy problémát jelent az emberhiány, főleg 
a kertészetben. Elkezdtük az évet megvettük a magokat a óliát és most összesen 8 emberünk 
van amiből 7 dolgozik. Az előleget is 15 főre kaptuk. Lényegesen kisebb a területünk is, 
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hiszen a bérlet földeken már nem lehetett gazdálkodni az új program szerint. Beszéltem 
Ágival és ő is belefáradt már ebbe az egészbe, nem könnyű irányítani ezt a társaságot.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ági szerződésére figyelnünk kell, ha máról, holnapra felmondd akkor nagy bajban leszünk.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A közcélú dolgozók ha találnak munkát akkor azonnali hatállyal megszüntethetik a 
szerződésüket minden következmény nélkül. Ezzel nagyon nem tudunk mit csinálni.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Megpróbálhatnánk neki plusz juttatást, fizetésemelést adni, hogy maradjon legalább a szezon 
végéig, aztán ha úgy látjuk akkor jövőre már nem indítjuk el, de most már el van vetve 
megvannak a magok jó lenne ha nem veszne kárba minden.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Sajnos az Ági sem mindig úgy beszélt a munkásokkal, ahogy kellett volna. Főként azokkal 
nem tudta megérteni magát, akik nem voltak túl jó munkaerők.   
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az a baj, hogy ezt a közmunkaprogramot már novemberben össze kellett állítani, akkor 
azonban még nem tudjuk, hogy hány emberrel számoljunk. Mivel az önkormányzat a 
szociális szövetkezetté alakítást nem vállalta, így a termények felét el kell osztani a rászoruló 
lakosság körében, abból hasznot nem realizálhat.  
 
Madarász Dezső képviselő:  
Abban is lehetne gondolkozni, hogy ha mi végképp nem bírjuk, akkor kiadjuk valakinek, 
hogy csinálja magánvállalkozásban. Szépen virágzott ez a kertészet, jó lett volna, ha nem 
mélyrepülés a vége. Ha valaki csak egy fajta terménnyel foglalkozna, talán jobban megérné, 
egy családot el tudna tartani.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Én úgy gondolom, hogy ha csak nyolc emberrel is, de csinálni kell, mert munkát ad a faluban 
kár lenne érte.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Beszélek az Ágival újra, én biztosítottam róla, hogy ki fogok állni érte a beosztottak előtt is.  
  
4.2.) Tájékoztató az iskola mögötti szennygödörről. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Tavaly nyáron már beszéltünk erről a problémáról. akkor azt mondtuk, hogy még nem hozunk 
tartályt megpróbáljuk megoldani így. 20 ezer Ft-ot fizetünk havonta a szippantásra, ami éves 
szinten nagy költség. Meg kell oldanunk véglegesen ezt a problémát. Kezdjük el előkészíteni, 
vagy várjuk meg vele az új polgármestert? 
  
Riba László képviselő: 
Sokat nem lehet azzal várni.  
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Szentgróti József alpolgármester:  
Kérjünk árajánlatokat a különböző megoldásokra. Érdeklődjetek ti is és a következő ülésen 
beszélünk róla.  
 
Madarász Dezső képviselő:  
A baptista gyülekezetben szokás a bemerítés, ehhez csináltunk egy medencét. Azt 
műanyaghegesztéssel oldották meg. Jó a teherbírása, szerintem itt is működne.    
 
4.3.) Tájékoztató a gyepmesteri szolgáltatási szerződésről.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Edit az előző ülésen említette, hogy a gyepmesteri szolgáltatásra milyen sokat fizetünk. 17 
ezer Ft egy hónapban rengeteg. Mit csináljunk vele? 
 
Riba László képviselő: 
Ha felmondjuk, mit csinálunk, ha lesz kóbor kutya? Nagyon drága, ha nincs szerződésünk és 
úgy kell kihívni. Eddig nagyon egyszerűen működött ez a dolog, csak hívtuk és elvitte a 
kutyát.  
 
Bodó Ferenc képviselő:  
17 ezer Ft havonta a díj, de ezen felül, még ha kiszáll, fizetünk valami km díjat nem? 50 ezer 
Ft körül fizetünk kiszállásonként.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Ha ez tényleg így van akkor mondjuk fel. 
 
Riba László képviselő: 
Nem fizetünk külön. A havi 17 ezer Ft-os díjért el is viszi nem kell fizetnünk semmit azon 
felül.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Megkérem a jegyzőurat, hogy ezt nézzük meg a szerződésbe. Utána tudunk ebben a kérdésben 
is érdemben dönteni.  
  
4.4) Tájékoztató a fűkaszálásra kiírt pályázatról. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Beérkeztek az ajánlatok a fűkaszálásra. Mind a ketten ugyanazt az árat ajánlották.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Már az előző ülésen is felmerült az ötlet, hogy osszuk el a területet köztük. Mind a ketten 
bodrogiak így mind a ketten kapnának munkát.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Rendben. Beszélni kell majd velük. Lacinak kellene megmutatni nekik a területet, hogy miről 
van szó pontosan.   
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Amennyiben mind a két vállalkozót meg akarja bízni a testület, javaslom, hogy hatalmazza fel 
az alpolgármestert a szerződés aláírására.  
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Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett az alpolgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatokat: 
 

53/2016 (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza 
Szentgróti József alpolgármestert a zöldterületek kezelésére kiírt felhívásra pályázatot 
benyújtó Kovács Balázs egyéni vállalkozóval, valamint Sárdi-Lengyel Orsolya egyéni 
vállalkozóval megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
További napirendi pont nincs. Szentgróti József alpolgármester megköszöni a megjelenést és 
az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Szentgróti József dr. Lukács Zoltán  
 alpolgármester jegyző 


