
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
  
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 23–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: 
 

54/2016 (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. május 23. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 

 
1. Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a 

családsegítő szolgálat munkájáról valamint a helyi önkormányzat 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről. 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, 
belterületi utak, hidak járdák felújítása, közös önkormányzat székhely 
hivatalának felújításának támogatására kiírt pályázatról. 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójáról 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 

4. Egyebek 
 

Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a családsegítő 
szolgálat munkájáról valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről. 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester  

 
Szentgróti József alpolgármester 
A tavalyi évben még a somogyjádi székhelyű alapszolgáltatási központ látta el a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat. A beszámolót Horváthné Szlavati Gabriella 
készítette el. Az idei évtől már Laczó Edit a családsegítő munkatársunk, mivel a jogszabályi 
változásoknak megfelelően a közös hivatal székhely települése felelős a feladat ellátásáért 
nem pedig mi, így átkerültünk a kaposmérői központhoz. A beszámolót mindenki 
megnézhette. 5 fő állt gondozás alatt a tavalyi évben, illetve beköltözött egy négygyermekes 
család is rájuk is fokozottan figyel a családsegítő munkatárs. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Mindenki kapott ilyet, elolvastuk, ez már a múlt. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett az alpolgármester 
szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2016 (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
átfogó értékeléséről, a családsegítő szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót, 
valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 
beszámolót és az jóváhagyólag elfogadta. 

 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: 2016. május 31. 

 
 
2.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 

 
Szentgróti József alpolgármester: 
Kiküldtük az előterjesztést. Járdára, valamint a sportöltöző felújítására tudnánk pályázni. A 
sportöltöző az az épület, amire már hosszú idő óta nem költöttünk. Sajnos elég kicsi a 
rendelkezésre álló keretösszeg, így nem nagyon bízom benne, hogy megkapjuk, de meg 
kellene próbálni. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
De költöttük, csak nem volt látványos. Heizer Kornél mindig azt mondta, hogy ezt az épületet 
le kellene inkább bontani, felesleges költeni rá. Jobban megérné újat építeni. Úgy gondolom, 
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hogy az idő azonban minket igazolt, mert több rendezvényt is meg tudtunk ott tartani, ki volt 
használva az utóbbi években is.  
 
Riba László képviselő: 
Sok mindent társadalmi munkában csináltunk meg, saját zsebből fizettünk ki. Jó volt azért ez 
az épület így sokáig. Mi lesz ennek a költségvonzata? 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
100 e Ft+áfa volt a vázrajz, ez kell a beadáshoz. Ha nyerünk 3,5 millió Ft önrészt kell 
kifizetnünk. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
A szakértők mit mondtak az alapról? Milyen az állapota? Heizer Kornél mindig azt mondta, 
hogy nincs alapja. Lehet, hogy újat kellene inkább építeni.  
  
Szentgróti József alpolgármester: 
Megnézték ma az épületet és megállapodtunk, hogy meg fogják nézni rendesen az alapot 
legalább három helyen és csak akkor kezdünk neki, ha stabil az alap. Új épület építéséhez 
nem elég ez a 23,5 millió Ft. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Azért az önrészt is gondoljuk át. 3,5 millió Ft-ra bólintunk rá most. Nem azt mondom, hogy 
kérdés, hogy újítsuk-e fel az öltözőt, ha van rá lehetőségünk, hanem hogy tegyünk meg 
mindent annak érdekében, hogy amikor ki kell fizetnünk ezt a pénzt, akkor legyen is ennyink. 
Beszéljünk a járdáról is, erre égető szükség van, én úgy gondolom. 
 
Riba László képviselő: 
Az emberek elvárják, hogy ezt beadjuk. Sokan az úton járnak, mert a járdán nem lehet 
közlekedni, balesetveszélyes.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Én nem vagyok ez ellen sem, hogy beadjuk. Aztán majd meglátjuk, hogy az önerőt hogyan 
tudjuk előteremteni. Ha esetleg mind a kettő nyer, még mindig dönthetünk úgy, hogy egyiket 
visszamondjuk. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Igen dönthetnek úgy, hogy csak az egyik pályázatot támogatják, dönthetnek úgy, hogy mind a 
kettőt, de úgyis, hogy egyiket sem.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Igen éppen ezen gondolkoztam, hogy megéri e ezzel taktikázni, hogy csak egyiket adjunk be, 
de szerintem nem. Ha kettőt beadunk talán nagyobb esélyünk van rá, hogy egyiket 
támogatják.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett az alpolgármester 
szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
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Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2016 (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) alpontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás – támogatására a Bodrogi 
Sportöltöző fejlesztésére, Bodrog 071-17 hrsz felújítására pályázatot nyújt be.  
 
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján 
nyilatkozik, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Óvodai, 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás – támogatására kiírt 
pályázat megvalósításához szükséges 3.509.174,-Ft saját forrást biztosítja az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: 2016. június 2. 

 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2016 (V. 23.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) alpontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása – támogatására Bodrog Kossuth utcai járdák 63/3 hrsz, 
152/7, 209/4 felújítására pályázatot nyújt be.  
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján 
nyilatkozik, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása – támogatására kiírt pályázat megvalósításához 
szükséges 1.371.013,-Ft saját forrást biztosítja az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: 2016. június 2. 

 
 
3.) Előterjesztés az önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójáról  

Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A sportötöző felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges hogy a településnek 
legyen sportfejlesztési koncepciója. Bodrognak jelenleg nincs ilyen dokumentuma. 
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Elkészítettünk egy programot, amely 2016-2020 közötti terveket, valamint a jelenlegi 
helyzetet mutatja be. Kérem a testületet, hogy fogadja ezt el.  
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2016(V. 23) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékletben 
szereplő tartalommal jóváhagyólag elfogadta Bodrog Község Önkormányzatának 
Sportfejlesztési Koncepcióját (2016-2020). 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő:Azonnal 

 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Tájékoztató az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos pályázatról. 

Előadó: Szentgróti József alpolgármester: 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Elkészültek a rajzok és a műszaki tartalom. A fűtéskorszerűsítés, a hőszigetelés és a 
parkoló kialakítása elviszi az egész összeget. a komfortosítás és az eszközbeszerzés már 
nem fog beleférni.  
Sajnos a tetőt sem fogjuk tudni megcsinálni, ezt nagyon sajnálom.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Igen viszonylag jó állapotban van az az épület, a tetőcsere nagyon kellett volna. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Akkor is meg kell csinálni.  
 
 
4.2.) Tájékoztató a gumiégetőről. 

Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Taszár polgármestere levelet küldött azzal kapcsolatban, hogy fejezzük ki mi is 
tiltakozásunkat a Kaposvár határába tervezett gumifeldolgozó üzem építésével 
kapcsolatban. 
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Madarász Dezső képviselő: 
Azt harsogják a tévében, hogy 56% támogatja a beruházást, mivel munkát termet a 
környéken.  
 
Riba László képviselő: 
Nem fog ez sok munkát teremteni.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Nem túl jó ez az arány Kaposváron. Nagy a felháborodás.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Bodrog elég távol van már a várostól, nem hiszem, hogy nekünk aggódni kellene miatta.  
 
 
4.3.) Tájékoztató a kertészetről 

Szentgróti József alpolgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Elég jól kijöttünk ebből a helyzetből. Hallgatnak a Lacira, a vegyszerezést és a permetezést 
saját maga végzi. Egy alkalommal a nyugdíjasok is besegítettek. A palántázás nagy feladat 
volt. A zöldhagymából értékesítettünk a nagykerbe tudtunk eladni ott olyan 15 e Ft bevételt 
tudtunk realizálni meg itt helyben adtak el 10 e Ft körüli összegben. 
 
Riba László képviselő: 
A munkaügyi központtal beszéltünk már? Ha még nem akkor sürgősen intézkedni kell ez 
ügyben.  
 
Szentgróti József alpolgármester:   
Ma beszéltem velük telefonon. Azt mondták írjunk egy levelet nekik, hogy változott a 
helyzet.   Szerdán kihívás napja lesz többféle program is lesz a településen reméljük, minél 
több embert tudnak mozgósítani. Hétvégén családi gyereknap lesz az IKSZT udvarán Nati 
szervezett programokat. engedélyeztem egy kis csokit venni a gyerekeknek. nem volt nagy 
kiadás, de tudjatok róla.  
 
4.4.) Képviselői felvetések 
 
Riba László képviselő: 
Két dolgot szeretnék felvetni. az egyik az, hogy úgy gondolom, hogy elég sok mindent 
köszönhetünk az iskolának. Jól együtt tudtunk működni velük. Foglalkoztat egy ideje az a 
probléma, hogy a gyerekek kiszaladnak a labda után az úttestre. Csak idő kérdése hogy 
baleset történjen, mert sajnos sokan nem tartják be a sebességkorlátozást. Az lenne a 
javaslatom, hogy vegyünk egy hálót az iskolához, ami megfogná ezeket a labdákat.  
A másik, amit szeretnék felvetni, hogy nem lehetne- e venni egy mosógépet az 
önkormányzatnak? Eddig is az asszonyok vitték haza a függönyöket, törölközőket kimosni.  
A patyolat nagyon drága.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Mi mindenképpen szeretnénk erre valami megoldást az iskolában. Sajnos tényleg nem tartja 
be senki az 50-et, de még ha kicsivel mennének többel az is hagyján lenne, de sokan 
végigszáguldanak a falunk, mintha nem is lakott területen járnának. 
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Mosógépben meg a lehető legegyszerűbbet kell venni. Lehet, hogy tudok is ebben segíteni.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Rátok bízom ezt. Szervezzétek meg, nézzetek körül ez ügyben! Beszélünk majd róla utána 
konkrétabban is. 
 
   
További napirendi pont nincs. Szentgróti József alpolgármester megköszöni a megjelenést és 
az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Szentgróti József dr. Lukács Zoltán  
 alpolgármester jegyző 


