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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 13–án 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Erdei Norbert polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Madarász Dezső képviselő 
 Bodó Ferenc képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Riba László képviselő előzetesen jelezte, hogy 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 
 
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 5 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

17/2017. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
február 13. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
1. Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételről 

Előadó: Madarász Dezső az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséról szóló 3/2016. (III. 3.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
tervezetéről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
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Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

5. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének 
jóváhagyására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

6. Egyebek 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Madarász Dezső képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökét a beszámoló ismertetésére. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az ügyrendi bizottság elnökeként bejelentem, hogy a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének minden képviselő határidőre eleget tett, így a törvényi kötelezettség 
maradéktalanul teljesült. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm a tájékoztatást. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az beszámolóval 
kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2017. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan tudomásul vette az 
Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség 
teljesítéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Madarász Dezső az ügyrendi bizottság elnöke 

 
 
2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséról szóló 3/2016. (III. 4.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Kiss Istvánné pénzügyi ügyintézőt a költségvetés módosításának indokolására. 
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Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
Az önkormányzat gazdálkodását 2016.évben is alapvetően meghatározta az, hogy az 
önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a 
gazdálkodás forrását nagy részt a központi költségvetésből származó állami normatíva képezi. 
A kötelező feladat ellátást a működési célú támogatásokból a közhatalmi bevételekből és a saját 
bevételekből biztosítottuk. Az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi előirányzatait 58.200.212 Ft 
bevétellel, és 58.200.212 Ft kiadással lett megtervezve. A tervezéskor még nem tudtuk, hogy 
mennyi lesz a szociális ágazati pótlék, a rendkívüli tűzifa támogatás, a bérkompenzáció. Ezek 
a pontos adatok ismeretében a módosítás során átvezetésre kerültek. A kiadásainkat növelte a 
tornaterem építéséhez nyújtott 1 millió forint összegű támogatás, valamint a helyi civil 
szervezeteknek összesen átadott 600.000 forint. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm a tájékoztatást. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. 
(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

tervezetéről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Felkérem Kiss Istvánné pénzügyi ügyintézőt a 2017 évi költségvetés ismertetésére. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
Azt tudom elmondani, amit az előterjesztésben is leírtam. A tervezetből kiindulva, - a 2016. 
évi költségvetés teljesítésünket figyelembe véve – bázis típusú szemlélettel végeztük a 
tervezést 2017. évre.   
 
A településüzemeltetés költségeit a szükséges mértékben tervezzük. Fejlesztésünknél 
2017.évben útfelújítást tervezünk. 
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A közalkalmazotti garantált bérminimum 129 e Ft-ról 161 e Ft-ra és a főfoglalkozású 
polgármester illetménye duplájára nőtt 2017.évben. 
 
A 2017.évi költségvetési tervezet a mellékelt táblázat alapján 54.150 e Ft bevételből és 54.150 
e Ft kiadásból áll. A költségvetési egyensúlyt adóbevételekkel, és pénzmaradvány 
igénybevételével teremtjük meg.  
 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot a Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ, a 
szociális étkeztetést, a házi és a jelzőrendszeres segítségnyújtást a Somogyjádi 
Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodás keretében látja el. 
Az idei évben a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központnak 1.495 e Ft-ot terveztünk be, a házi 
segítségnyújtásnál testületi határozat alapján térítési díj nem kerül kiszámlázásra. 
 
A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Bodrog önkormányzati támogatása az 
előző évivel egyező 643 e Ft.  
 
A dologi kiadásokat a 2016. évi tényadatok alapján határoztuk meg, 16.150 e Ft összegben. 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.400 e Ft, a 2016. évi tényleges ellátásokat vettük figyelembe. 
A lakásfenntartási támogatás települési támogatáson belül adható, a méltányossági ápolási díj, 
önkormányzati segély és a köztemetési támogatásokkal együtt. A szünidei étkeztetésre kapott 
normatíva fedezi a rászoruló gyerekek ellátását.  
 
Egyéb működési kiadások 3.628 e Ft., melyben a Társulásnak, a Hivatalnak és egyéb 
szervezeteknek átadott összeg is bent foglaltatik. Tartalékot is képzett az önkormányzat a 
váratlan dolgok kiadására. (636 e Ft) 
 
Finanszírozási kiadások:2016. évben megkapott 2017.évi normatíva visszafizetés 906 e Ft 
összegben. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm a tájékoztatást. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az lenne a kérdésem, hogy a mezőgazdasági start program megéri-e. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Nem tudunk tervezeni, mert nincs elég közmunkás. Ez egyben jó is, mert sikerült többeknek 
elhelyezkedni a privát szférában, az önkormányzat szempontjából ugyanakkor hátrány. 
Tervezzük, hogy egy fóliasátorban zöldséget termesztünk, de ezt teljesen önkormányzat 
finanszírozza. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Bodó képviselő úr a tavalyi évben is felajánlotta, hogy felszántja a területet és segít. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Továbbra is fenntartom az ajánlatom, amennyiben szükség van rá térítésmentesen segítek. 
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Erdei Norbert polgármester 
A kevés munkanélküli miatt nem tudjuk ezt a Start mintaprogram keretében megvalósítani, 
ezért ezzel a lehetőséggel 2017-ben nem is számoltunk. A területnagyságot csökkentjük, így 
megfelelő műveléssel talán kevés hasznunk is lesz. Nem akarom veszni hagyni az előző 
években sikeresen felépített mezőgazdasági rendszert. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Több választópolgár is megkeresett amiatt, hogy a korábban művelt területek parlagon vannak 
hagyva és ezért érdeklődőm. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ahogy már említettem nagyon kevés az ember, és ezért át kell gondolni, hogy mit termelünk. 
A kevésbé munkaigényes növények helyett valószínűleg kukoricával fogjuk elvetni a 
területeinket és abból nyereségünk is lesz és a területek nem maradnak parlagon. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Kérdezem, hogy a polgármesteri béremelésre illetve a garantált bérminimum emelésére 
kapunk-e plusz forrást. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Bodrog településnek alacsony az adóerőképessége, így valószínűleg erre megkapjuk a plusz 
támogatást, hiszen erről a parlament döntött a polgármesteri illetmények emelésekor. A 
garantált bérminimum jelenleg kétséges. Ígéret van rá, ám a költségvetés tervezésekor, csak a 
jelenleg hatályos jogszabályokat tudtuk figyelembe venni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Javaslom, hogy a civilek támogatására az ide évben is fordítsunk legalább akkora összeget, mint 
a tavalyi évben. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az lenne a javaslatom, hogy a régebbi időkhöz hasonlóan a falu nehezebb sorsú lakosai részére 
biztosítsunk valamilyen formában kirándulásra pénzt. Nem mindenki van olyan anyagi 
helyzetben, hogy ezt megtegye, ugyanakkor erősíti a falu lakosságának az összetartását. 
Kiválóan sikerültek, ezen a kirándulások. Nem kell nagy dologra gondolni, ilyen volt például, 
amikor a közeli fürdőhelyekre lett kirándulás szervezve, de el tudom képzelni azt is, hogy akár 
két napos legyen a kirándulás. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Tavaly adtunk a sportcsarnok felújítására is támogatást, ezért javaslom, hogy a testület az idei 
évben is járuljon hozzá az építkezéshez a tavalyival megegyező összegben. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Támogatom a javaslatot, csak a kifizetések ütemezéséről kellene megállapodni. Gondolom, 
márt most szükség lenne a támogatásra. A javaslatom, hogy civil szervezetek támogatása és a 
tornacsarnokhoz nyújtandó támogatás kerüljön rögzítésre majd a végső rendeletben. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Ezt én nem is említettem, de nagyon szépen köszönöm a baptista gyülekezet nevében, hogy a 
képviselő-testület erre ismételten gondolt. Minden támogatás jól jön. 
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Erdei Norbert polgármester 
Szentgróti József alpolgármester úr részéről elhangzott egy módosító indítvány, miszerint a 
civil szervezetek támogatása és a tornacsarnokhoz nyújtandó támogatás kerüljön rögzítésre a 
2017. költségvetési rendeletben kerüljön rögzítésre kérem a képviselő-testületet, hogy a 
módosító indítványról szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Szentgróti József alpolgármester módosító indítványát elfogadta. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2017. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beterjesztett 
Bodrog Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését, és az első fordulóban: 
 

54.150 e Ft bevételi és 
54.150 e Ft kiadási 

 
főösszeggel, jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről a tavalyi évben a törvényességi felhívás kapcsán már 
tárgyaltunk. A rendelet tervezetet akkor megtárgyaltuk és az érintettek részére véleményezésre 
megküldtünk. A fogorvos jelezte, hogy a tervezetet hogyan kell módosítani az ügyeleti ellátás 
helye tekintetében. A háziorvos, a védőnő és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet nem kívánt 
változtatni. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet csak a napokban küldte meg a véleményét, 
ezért nem tudtuk korábban a rendelet tervezetet a képviselők elé terjeszteni. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Változás nem lesz. A tervezettel egyetértek elfogadásra javaslom. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Átolvastam és egyetértek a tervezettel. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel 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 az alábbi rendeletet alkotta: 
 

2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
5.) Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Erdei Norbert polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek. Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, 
döntsön a kizárás kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Mivel polgármester úr bejelentette az érintettségét, a kizárásról a testületnek vita nélkül, a 
megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért 
azzal, hogy Erdei Norbert polgármestert a 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 
vonatkozó döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2017. (II. 13.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Norbert polgármestert a 
polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására vonatkozó 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Szentgróti József alpolgármester 
Megkérdezem jegyző urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Polgármester úr a tavalyi évben valamennyi szabadságát kivette, a 2017. évre áthúzódó 
szabadsága nem volt. Az ütemtervet a polgármester úrral egyeztetve készítettem el. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett, szavazásra bocsátom a 
polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására vonatkozó előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2017. (II. 13.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Erdei Norbert 
polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
január: 0 nap 
február: 0 nap 
március: 0 nap 
április: 0 nap 
május: 4 nap 
június: 0 nap 
július: 10 nap 
augusztus: 10 nap 
szeptember: 0 nap 
október: 0 nap 
november: 0 nap 
december: 15 nap 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
6.) Egyebek 
 
6.1.) Nemzeti Vacsora előkészítése 
 Előadó: erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Bodrog Község Önkormányzat minden évben március 15-hez kapcsolódóan megrendezi a 
„Nemzeti Vacsora” rendezvényt. Ez nekem az első lesz ezért kérem a testületi tagokat, hogy az 
előkészítésben vegyenek részt és javaslataikkal támogassák a munkát. A büféssel egyeztettem, 
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melytő 5.000,-Ft díjat kérnénk. A korábbi években ez nem volt és ebben kérem a támogatást a 
testület részéről. Az alkalmi árusok is fizetnek, akkor mindenkinek egyenlően hozzá kell 
járulni. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A korábbi években azért nem szedtünk díjat, mert a fogadóitalért nem számított fel díjat és 
egyéb támogatást ajánlott fel az önkormányzat részére más rendezvények kapcsán, de ha már 
egyeztettél vele és elfogadta, akkor támogatom.  
Megjegyezném, hogy érdemes lenne átgondolni új asztalok és székek beszerzését is, mivel a 
jelenlegiek már nagyon elhasználódtak. Tudom, hogy erre a rendezvény megtartásáig kevés idő 
áll rendelkezésre, de megfontolásra javaslom a testületnek. Méltatlannak tartom a jelenlegi 
állapotot. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Nem jó állapotban vannak a székek és az asztalok, de ez legalább 1 millió forint plusz kiadást 
jelentene. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Nekem az lenne a kérésem és egyben a javaslatom a polgármester úr részére, hogy a Bodrogi 
Hírmondó faluújságot a megjelenés előtt a képviselő-testületi tagok részére is küldje meg, hogy 
láthassák és véleményezzék, illetve, ha van olyan információ, amiről tudnak az is megjelenjen 
az újságban. Továbbá kérjük, hogy a testületi ülések időpontja péntekenként 18.00 órakor 
legyen. 
  
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


