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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 2–án 08.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Madarász Dezső képviselő 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Riba László képviselő 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
 Sótonyi Györgyné szociális ügyintéző 
 
Erdei Norbert polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Szentgróti József 
alpolgármester előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-
testület. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Mivel további javaslat nem érkezett ezért javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket 
tárgyalja meg a képviselő-testület. Kérem, hogy határozzunk napirendről. 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

118/2016 (XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 
december 2. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal Bodrog Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátást érintő 
jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti törvényességi felhívás 
megtárgyalására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet jóváhagyásához 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi ülés- és munkatervéről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Egyebek 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal Bodrog Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátást érintő jogalkotási 
kötelezettségének elmulasztása miatti törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Bodrog Község 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez mivel nem tett eleget a jogalkotási kötelezettségének. 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendeletet kell alkotni, melynek a 
háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, 
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra is ki 
kell térnie és tartalmaznia a körzethatárokat illetve azt, hogy az önkormányzat milyen formában 
látja el a kötelező feladatát. Javaslom, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felhívásban 
foglaltakkal. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm az jegyző úrnak a tájékoztatást. Véleményem szerint nincs is más lehetőségünk ez 
a feladatunk. A felhívásban foglaltakkal tudomásul vesszük. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni 
 
Madarász Dezső képviselő 
Természetesen támogatom az előterjesztést és elfogadom a törvényességi felhívásban 
foglaltakat. Ezen kár is vitatkozni. Még a mai ülésen tárgyaljuk a rendelet tervezetet és a 
vélemények beérkezését követően újra megtárgyaljuk és elfogadjuk a rendeletet. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

119/2016 (XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 
Somogy Megyei Kormányhivatalnak a Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az egészségügyi alapellátást érintő jogalkotási kötelezettségének 
elmulasztása miatti törvényességi felhívásával, az abban foglaltakat tudomásul 
veszi. 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló rendelet tervezetet Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek 
megküldi és vélemény beérkezését követő képviselő-testületi ülésen a rendeletet 
megalkotja. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
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2.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet-
tervezet jóváhagyásához 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az előző napirend kapcsán már részben érintettük a témát. A törvényességi felhíváshoz 
kapcsolódóan már most részben eleget teszünk az abban foglaltaknak, hiszen várhatóan a 
rendelet tervezet elfogadásra kerül, melyet megküldünk az illetékes hatóságoknak, illetve 
személyeknek véleményezésre. A visszaérkezett véleményeket követően kerülhet sor a 
vélemények figyelembevételével a rendelet megalkotására és ezzel teljesítjük a jogalkotási 
kötelezettségünket. A tervezet részletesen tartalmazza háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi 
körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezéseket, a körzetek 
kijelölését és a feladatellátás módját.  
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni 
 
Riba László képviselő 
A tervezetet átnéztem és teljes mértékben a jenlegi állapotot tükrözi, azon változtatni nem 
kívánunk. Annak is örülnünk kell, hogy egyáltalán van háziorvosunk. Máshol ez komoly 
problémát jelent, hiszen nincs is jelentkező a háziorvosi praxisokra. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A rendelet tervezetet támogatni tudom. Az előterjesztésben szerepel, hogy azt véleményeztetni 
kell a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel a háziorvossal, fogorvossal és a védőnővel. A 
véleményeket meg kell várni és annak megfelelően elfogadni majd a rendeletet. Nem hiszem, 
hogy sok változás lesz a tervezethez képest, de majd meglátjuk. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A feladat-ellátásiszerződéseket az önkormányzat már korábban megkötötte és folyamatosan 
gondoskodik az egészségügyi alapellátásról. Most megteremtjük az összhangot a törvényekkel. 
Egyetértek Riba László képviselővel abban, hogy legalább rendelkezünk háziorvossal és 
fogorvossal. Az orvosoknál nincs utánpótlás, sokan külföldre mennek és nem vonzó a 
kistelepüléseken a gyógyítás. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

120/2016 (XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezetet az 
előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt 
jóváhagyja. 
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b) felkéri a polgármestert arra, hogy az a) pontban foglalt rendelet-tervezetet 
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző háziorvos, 
fogorvos, védőnő, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére, 

c) felkéri továbbá a polgármestert arra, hogy a b) pontban foglaltak alapján 
véleményezett rendelet-tervezetet a képviselő-testület soron következő 
ülésére terjessze elő. 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi ülés- és munkatervéről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy az ülés- és munkatervet el kell 
fogadnunk. Az ülésterv a tavalyi és az idei évi üléseken előfordultak alapján került 
összeállításra. Sajnos nem minden esetben tudunk maradéktalanul eleget tenni az üléstervben 
foglaltakkal 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni 
 
Riba László képviselő 
Nagyon sokszor kell azonnali döntéseket hoznunk. Remélem, hogy a beadott pályázataink 
sikeresek lesznek.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

121/2016 (XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi ülés- és 
munkatervet jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 

 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Tájékoztató pályázatról 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester  
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Erdei Norbert polgármester 
Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati 
felhívás. A pályázat keretében lehetőség nyílna munka- és erőgép beszerzésére. A pályázati 
kiírás alapján csak akkor van esélyünk, ha konzorciumi formában adjuk be a pályázatot. A 
gépbeszerzésen felül lehetőség nyílna külterületi utak karbantartására is. Ezzel kapcsolatban 
beszéltem Somogyjád polgármesterével a Bodrog-Somogyjád út kapcsán. Elmondta, hogy 
korábban voltak erre tervek, melynek utánanéz. Ez nagy lehetőség lenne számunkra. A pályázat 
85%-os intenzítású, melyhez 15% önerőt kell biztosítani. Az út nagyobb része Somogyjádot 
érintené. A mezőgazdasági vállalkozókkal is egyeztetni fogok, hiszen így a költségek 
csökkenthetők és elsősorban ők azok, akik az utat használnák. Ezt alaposan át kell gondolni. A 
pályázati felhívást a jegyző úr a képviselőknek is továbbítani fogja. A pályázatot 2017 
januárjától lehet beadni és szerintem minél gyorsabban intézkedni kell. 
 
 
4.2.) Szociális támogatásról döntés gyermekek és időskorúak részére 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester  
 
Erdei Norbert polgármester 
A tavalyi évben is tudtunk támogatást biztosítani a szociális keretből a gyermekeket nevelő 
családok és az idősek részére. Az a javaslatom, hogy az időseket 5.000,-Ft-tal támogassuk, míg 
a gyermekek pedig részesüljenek Mikulás csomagban. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Én ezzel nem értek egyet. Szerintem a gyermekeket és az időseket is egyenlően kellene 
támogatni és mindenki kapjon 3.000,-Ft-ot. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Mindkét javaslatmellet szólnak érvek. Most van lehetőségünk adni támogatást. Bármelyik 
verziót választjuk, számomra mindkettő elfogadható. 
 
Riba László képviselő 
Én a polgármester úrral értek egyet, az idősek részére több támogatást javaslok. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Számomra is támogatható megoldás az, ha mind az időseket, mind a kisgyermekeseket egyenlő 
mértékben támogatjuk. Nehéz helyzetben vagyok, ám úgy gondolom, hogy azt a változatot 
teszem fel szavazásra, hogy egyenlő mértékben támogassunk mindenkit. 
 
Összefoglalva szóban ismertetném a határozati javaslatot: 
 

1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. évben a Bodrog községben állandó lakcímmel rendelkező 
életvitelszerűen Bodrogon élő 2016. december 2-ig a 15 életévét el nem érő 
gyermeket nevelő családokat gyermekenként 3.000,-Ft támogatásban részesíti 
december hónapban. 
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2. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2016. évben a Bodrog községben állandó lakcímmel rendelkező 65 év feletti 
személyeket 3.000,-Ft támogatásban részesíti december hónapban. 

 
3. A képviselő-testület Felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott 

pénzösszegek kifizetéséről és átadásáról gondoskodjon! 
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

122/2016 (XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2016. évben a Bodrog községben állandó lakcímmel rendelkező 
életvitelszerűen Bodrogon élő 2016. december 2-ig a 15 életévét el nem érő 
gyermeket nevelő családokat gyermekenként 3.000,-Ft támogatásban részesíti 
december hónapban. 

 
2. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2016. évben a Bodrog községben állandó lakcímmel rendelkező 65 év feletti 
személyeket 3.000,-Ft támogatásban részesíti december hónapban. 

 
3. A képviselő-testület Felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott 

pénzösszegek kifizetéséről és átadásáról gondoskodjon! 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 

 
 
4.3.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 Előadó: Erdei Norbert polgármester  
 
Erdei Norbert polgármester 
Az idei évben is meg kell tartanunk a közmeghallgatást. A képviselőkkel előzetesen 
egyeztettem és a legmegfelelőbb időpont 2016. december 9-e lenne, ezért javaslom, hogy a 
közmeghallgatást 2016. december 9-én 18 órakor tartsuk. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni 
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
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Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

123/2016 (XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. 
december 9. napján 18:00- kor közmeghallgatást tart a kultúrház épületében.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a lakosság tájékoztatásával 
összefüggő feladatok ellátásával.  
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: 2016. december 9. 

 
 
Erdei Norbert polgármester 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


