
J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 9–én 18.00 
órai kezdettel az Bodrogi Kultúrházban megtartott közmeghallgatásán. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
 
Erdei Norbert polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Riba László és Bodó 
Ferenc képviselők előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a közmeghallgatáson. 
 
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: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

129/2016 (XII.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 
december 9. napján megtartott közmeghallgatásán a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról 
Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 

3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Bajók Gábor falugondnok 
 

4. Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 2016. évi 
tevékenységéről 
Előadó: Radics Natália IKSZT munkatárs 

 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az idei évben három személy vezette az önkormányzatot. Sütő Ervinné polgármester 
lemondása folytán időközi választást kellett kiírni, az átmeneti időszakban Szentgróti József 
alpolgármester vitte a településünk ügyeit, majd 2017. július 10-óta polgármesterként látom el 
a feladatokat. Minannyiójuknak köszönöm a munkájukat, hiszen mindenkinek az érdeke a 
falu fejlődése volt. 
 
Pályázatokat nyújtott be az önkormányzat sportöltöző járda, sportpark és orvosi rendelő 
felújítására. A járda nem nyert, de a másik kettő elbírálása jelenleg folyamatban van. 
 
Beruházások és karbantartások történtek a faluban. Ugrálóvárat vettünk, melyet a falunapon 
fel is avattunk. Hosszú távon ez jó befektetés lesz, mivel nem kell minden évben 80 ezer 
forintot kifizetni a bérletért.  
 
A képviselő-testület döntött mobilgarázs vásárlásáról, ahol a falugondnoki buszt tudjuk 
megfelelő körülmények között tárolni. Nemrég befejeztük a temetőnél az út melletti  parkoló 
kialakítását. 
 
Felújítottuk ravatalozót, a sportöltözőnél tetőcserét hajtottunk végre és egyéb karbantartásokat 
végeztünk. Kiemelt feladat volt a járdák javítása, utca névtáblák cseréje a közmunkások, 
civilek és a lakosság összefogásával sikeresen elkészült.  
 
Az iskola sport épületét, és egyéb sport, tűzoltó, nyugdíjas egyesület civil szervezeteket is 
támogattunk.  
 
Új falugondnok felvételére került sor, mert az előző felmondott. Így két közalkalmazott 
dolgozik az önkormányzatnál. Bajók Gábor falugondnok és Radics Natália közművelődési 
ügyintéző. Mindkettő besegít a hivatali munkák intézésében.  
 
A közmunkások létszáma ugyan a felére csökkent, de elégedett vagyok a munkájukkal, 
amelyek látványosak és kevésbé látványosak. (fűnyírás, start mezőgazdasági program, 
épületek karbantartása, temetők rendbetétele). 
 
Jövő évi tervek: szennyvízhálózat kiépítése pályázat útján, lakatlan ingatlanok értékesítése 
külföldi vásárlóknak, turisztika kiépítése, és nem utolsósorban az alap feladatok ellátása. 
 
Köszönöm a részvételét mindenkinek! Áldott ünnepeket kívánok. 
 
 
2.) Tájékoztató Bodrog Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Szentgróti József alpolgármester 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Bodrog Község Önkormányzata az Ötv-ből eredő kötelező közszolgáltatási feladatait a Hetesi 
Közös Önkormányzati Hivatal keretében látja el. Az Mötv-ben megfogalmazott kötelező 
feladatait elvégezte és a gazdasági helyzet nehézsége ellenére megfelelő színvonalon 
teljesítette.  
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A gyermekjóléti ellátást és a családsegítést, valamint a házi és jelzőrendszeres  segítségnyújtást  
a  Somogyjád Községi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ keretében társulásban látja el. 
Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás közoktatási és körzeti szempontból a 
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskolához és Óvodához tartozik, de az oktatás a helyi a „Jó 
az Úr” Baptista Gyülekezet keretében történik. Az egészséges ivóvíz ellátás és közvilágítás 
községünkben megoldott.  Az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal 
nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását nagy részt a központi költségvetésből származó állami 
normatíva képezi.  
Kötelező feladat a védőnői szolgálat, és a háziorvos, amelyet Mezőcsokonya község 
gesztorságával látunk el. 
A társulás keretében fenntartott intézmények működéséhez szükséges pénzeszközöket saját 
bevételeiből adja át. 
A fogorvosi egészségügyi ellátás Hetes község területén működik. A közmunka programokban 
való részvétel több embernek adott munka és megélhetési lehetőséget. 2016. áprilisában 
lemondott a társadalmi megbízatású polgármester, 2016. július 10-én főfoglalkozású 
polgármestert választott a község. A start mezőgazdasági program keretében dolgozók fele 
felmondott, így felére csökkent a közfoglalkoztatottak száma. A falugondnok felmondott és 
helyette pályáztatással előtte egy hat órában a közművelődésben dolgozó munkatársat 
választott a Testület. 
 
Az önkormányzatnál dolgozók létszáma az alábbiak szerint alakul: 
Főfoglalkozású polgármester 1 fő 
Közalkalmazott 2 fő 
Közfoglalkoztatottak: 9 fő 
 
Bevételi források és azok teljesítése 
Bodrog Község Önkormányzatának 2016. 11.30. költségvetési bevétele: 42.792 e Ft 
finanszírozási bevétele: 10.636 e Ft 
 
 
Bevételeinken belül: 
Intézményi működési bevételek: 2.277 e Ft 
Közhatalmi bevételek: 7.244 e Ft 
Költségvetési támogatás összesen: 21.955 e Ft 
Egyéb műk.célú támogatás: 10.200 e Ft 
Működési célú átvett pénzeszközök: 1.116 e Ft 
Felhalmozási bevételek: 0 
Finanszírozási bevételek:  

előző évi ktg.mar.igénybevétele: 10.636 e Ft 
Összesen: 53.428 e Ft 
Mivel a központi normatív támogatások és megosztott bevételek nem elegendőek az 
önkormányzati feladatok ellátására, az önkormányzat saját bevételeinek növelésére csak kis 
mértékben van lehetőség, így továbbra is szükség van az egyéb központi kiegészítő 
támogatások igénybevételére, valamint a pályázati lehetőségek felkutatására. 
 
Kiadások alakulása: 
Az önkormányzat 2016. 11.30. költségvetési kiadása: 40.180 e Ft 
finanszírozási kiadás: 867 e Ft 
 
Kiadásokon belül: 
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Személyi juttatások: 15.376 e Ft 
Járulékok: 3.042 e Ft 
Dologi kiadások: 14.313 e Ft 
Egyéb pénzbeli támogatások: 4.091 e Ft 
Működési támogatások: 2.793 e Ft 
Felhalmozási kiadások beruházok: 565 e Ft 
Felhalmozási kiadások felújítások 0 
Támogatást megelőlegezésének visszafizetése 867 e Ft 
Összesen: 41.047 e Ft 
 
Maradvány kimutatás 
2016. 3.névben az alábbiak szerint alakult: 
Alaptevékenység költségvetési bevételei: 42.792 e Ft 
Alaptevékenység költségvetési kiadásai: 40.180 e Ft 
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: 2.612 e Ft 
Alaptevékenység finanszírozási bevételei 10.636 e Ft 
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai: 867 e Ft 
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: 9.769 e Ft 
Alaptevékenység maradványa: 12.381 e Ft 
 
Értékpapír és hitelműveletek alakulása 
Az önkormányzat 207 e Ft tartós részesedéssel rendelkezik. 
 
Az önkormányzati vagyon alakulása 
Bodrog Község Önkormányzatának befektetett eszközök értéke 153.472 e Ft-ról 148.545 e Ft-
ra változott.   
 
84 m3 szociális tűzifára pályázott az Önkormányzat és ebből 47 m3 -t nyert, de 52 m3-t 
vásároltunk, és ez a mennyiség került kiosztásra. A nyugdíjasok és a gyerekek karácsonyra még 
támogatásban részesülnek összesen 400 e Ft összegben. Az utolsó hozzájárulás a Somogyjádi  
Alapszolgáltatási Központ felé 90 e Ft. Hivatal támogatás 443 e Ft. 
A nehézségek ellenére az önkormányzat igyekszik a rendelkezésére álló lehetőségekkel 
vagyonát gyarapítani, a már meglévő vagyont a lakosság érdekében működtetni.  
 
 
3.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016. évi tevékenységéről 

Előadó: Bajók Gábor falugondnok 
 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Bajók Gábor Falugondnokot a beszámoló megtartására 
 
Bajók Gábor falugondnok 
Köszönetemet szeretném kifejezni a képviselő-testületnek, hogy a pályázók közül engem 
választott falugondnoknak és köszönöm a lakosság támogatását is. 
 
Nem volt újdonság a feladat ellátása, mert az előző falugondnok mellett sokszor 
tevékenykedtem, így átfogó ismereteket szereztem arról, hogy a falugondnoknak mi is a 
tényleges feladata. Ez számomra jó tanulási lehetőséget biztosított, melyet a napi munkám során 
megfelelően hasznosítani tudok. 
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A napi teendők nem változtak. Ebédhordás gyógyszer kiváltás, beteg szállítás. Köztük Nagy 
János aki mozgáskorlátozott. 
Baptista gyülekezet mentesít az óvodások szállítása alól. Esetenként egy osztopáni járat 
helyettesítésével viszonozzuk. 
Falugondnoki képzést jövőre kezdem meg. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm Bajók Gábor falugondnok beszámolóját. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy 
fogadjuk el a beszámolót. 
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az beszámolót.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

130/2016 (XII.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
  Bajók Gábor falugondnok 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4.) Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 2016. évi 

tevékenységéről 
Előadó: Radics Natália IKSZT munkatárs 

 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Radics Natália IKSZT munkatársat a beszámoló megtartására. 
 
Radics Natália 
2017 januárjában lesz 5 éve, hogy az IKSZT-ben dolgozom, mint programszervező, könyvtáros 
és e-Magyarország pont vezető. Ez év október 15-től a hivatalsegédi munkakört is megkaptam 
feladatul. A Bodrogi Hírmondó szerkesztését is én látom el, mely novembertől havonta jelenik 
meg, így a minden napi feladataimat ez is növeli. 
 
Néhány számadat a 2016-os év tekintetében. 
92 program került megszervezésre, ez havi szinten 7 – 10 közötti rendezvényt jelentett. 
Ezek a programok részletesen: 

- könyvtári 10 alkalommal 
- iskolai, óvodai 20 alkalommal 
- közművelődési 26 alkalommal 
- gyermek, ifjúsági 36 alkalommal 

Helyszín biztosítása 186 alkalomból: 
- latin tánc 78 
- falugazdász 32 
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- vásár 20 
- civil szervezet 5 
- nyugdíjas klub 42 
- foltvarró szakkör 9 

 
Köszönetet szeretnék mondani a programok közreműködésében, segítésében a kulturális 
közfoglalkoztatottaknak, Zsiros Katának, Matucza Viviennek, kollégáimnak Bajók Gábornak, 
Pintér Róbertnénak, Szivárvány Nyugdíjas Klubnak, Pamukiné Pintér Dianának, Szegvári 
Zoltánnak, Bodrogi Katolikus Templomért Kh. Alapítványnak, és a Bodrogi Önkéntes Tűzoltó 
és Polgárőr Egyesületnek. 
 
Bodrog Község Önkormányzata fenntartásában működő IKSZT nem tud önállóan pályázni, így 
kevés lehetőség adódik a források gyűjtésére. Ebben az évben a Kihívás Napja alkalmából 
50.000 Ft értékű különdíjban részesültünk, melyből a nyári napközi foglalkozásaira 
sportszereket vásároltunk. Az Európai Mobilitási Hét programjaihoz pedig 150.000 Ft forrást 
nyertünk, melyet a rendezvény megvalósításaihoz használtunk fel. 
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tagkönyvtáraként 2 rendezvény támogatásában 
részesültünk, március 15-i ünnepségen a Megarox Társulat előadását, december 4-én pedig a 
Mikulás ünnephez a Ribizli bohóc műsorát támogatták. 
 
Bodrog Község Önkormányzata a helyben lakókat, családokat a rendezvényeken való 
térítésmentes részvétellel támogatja. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyszeri 
meleg étkezésben részesültek 55 napon keresztül (tavaszi, nyári, őszi szünet). A nyári napközi 
alkalmával 20 napon keresztül vehettek részt az iskoláskorú gyermekek, egyszeri meleg 
étkezésben, illetve a programokon. 
 
Összességében mozgalmas, családcentrikus programokban bővelkedő évet zárhatunk. 
Kollégáimmal igyekeztünk minden IKSZT-be, hivatalba betérő bodroginak segíteni: 
fénymásolás, szkennelés, önéletrajzírás, Erzsébet program pályázat, hűtő-mosógép csere 
pályázat, interneten való eligazodás, nyomtatványok letöltése, kitöltése, elektronikus 
ügyintézés, tanácsadás, kérdésekben. 
 
2017 januárjában lakossági fórum keretében szeretnénk összeegyeztetni az éves programokat.  
GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése című pályázatba várom azon jelentkezőket, 
akik 18-65 év kor között vannak, és a számítógépes, internetes világban kevés ismerettel 
rendelkeznek. A pályázatban résztvevők térítés mentesen vehetnek részt oktatáson. Egyszeri 
regisztráció szükséges, melyben szívesen segítek minden jelentkezőnek. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm Radics Natália beszámolóját. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadjuk el a 
beszámolót. 
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az beszámolót.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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131/2016 (XII.09.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
  Radics Natália IKSZT munkatárs 
Határidő: értelem szerint 

 
 
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 


