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Készült: Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25–én 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 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
 Laczó Edit családgondozó 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
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: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

34/2017. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
május 25. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és 

eredménykimutatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

2. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

3. Beszámoló a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ által ellátott feladatokról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 

4. Beszámoló a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 
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5. Előterjesztés helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak átfogó értékeléséről 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

6. Egyebek 
 

Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Erdei Norbert polgármester 

 
Erdei Norbert polgármester 
Ezeket a számokat már láttuk a költségvetésünk legutóbbi módosítása alkalmával, szinte nincs 
is eltérés. Ezek a tényadatok. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Úgy gondolom, hogy szépen zárt az önkormányzat, azok a számok visszaköszönnek a 
zárszámadásban, amiket előre várni lehetett. Továbbra is célunk a sportcsarnok építésének a 
támogatása. Ebben a kérdésben akár most is dönthetnénk vagy a jövőben ismét visszatérünk a 
kérdésre.  
 
Madarász Dezső képviselő 
Ha a testület megszavazza, akkor azt természetesen megköszöni a gyülekezet. Az egyház előtt 
van egy előterjesztés, amelynek elfogadása esetén 15 millió forint támogatást kap a bodrogi 
baptista gyülekezet a sportcsarnok építésének a befejezéséhez, illetve bízunk abban, hogy egy 
alapítvány is nagyobb összeggel támogatni fogja az építkezést akkor szeptemberre a 
tanévkezdésre elkészülhet a csarnok. A munkálatok befejezéséhez még kb 25-30 millió forintra 
van szükség. Jelenleg rendelkezésre áll a forrás a folyamatos építkezéshez, de előre is köszöni 
a gyülekezet az önkormányzat hozzáállását. 
 
Riba László képviselő 
Szerintem most a támogatásról ne döntsünk, hanem akkor, amikor ez szükségessé válik, de én 
is támogatni fogom. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Várjuk meg az egyház döntését. Szeptemberben vagy októberben sem késő még a támogatásról 
döntést hozni. Be van adva a járdafelújításra a pályázatunk, melynek sikeressége esetén közel 
2,7 millió forint önerőt kell biztosítani. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V. 26.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és 
eredménykimutatásról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2.) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
A belső ellenőrzési vizsgálatra még abban az időszakban kerül sor, amikor nem én voltam a 
polgármester. A zárszámadással együtt kell elfogadni a belső ellenőrzési jelentés is. 
Mindenkinek lehetősége volt áttanulmányoznia az anyagot, azt nem kívánom kiegészíteni. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Az idei évben milyen ellenőrzésre kerül sor. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi ügyintéző 
Az idei évben a pénztár ellenőrzését kértük. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 
az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2017. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposvár 
Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás által végzett belső ellenőrzés 
2016. évi éves összefoglaló jelentéséről szóló beszámolót és a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) Beszámoló a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ által ellátott feladatokról 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Részt vettem Somogyjádon a társulási ülésen is. Látható, hogy elég terjedelmes az anyag, 
gondolom mindenki elolvasta. Minket természetesen Bodrog érdekel. nem voltak problémák. 
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Amit át kell gondolni, hogy az óvodai társulásból ki kell lépni, hiszen egyetlen bodrogi gyermek 
sem jár már az osztopáni óvodába. A kötelező felvételi körzetet is módosítanunk kell, illetve az 
egyház által fenntartott óvodával közfeladatellátási szerződést kell kötnünk. Ezekről a 
következő testületi ülésen döntenünk kell, mert a kilépés előtt 6 hónappal jeleznünk kell a 
társulásnak a szándékunkat. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2017. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Somogyjádi 
Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona intézmény 
2016. évi munkájáról szóló beszámolót és az előterjesztés melléklete szerinti 
változatlan tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megköszöni az intézmény minden dolgozójának a 
lelkiismeretes munkát és szakmai igényességet. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4.) Beszámoló a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előadó: Erdei Norbert polgármester 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm Laczó Editnek, hogy elfogadta a meghívást a testületi ülésre. Az írásbeli 
előterjesztést mindenki megkapta, elolvashatta. Kérdezem Laczó Edit családgondozót, hogy 
kívánja-e a beszámolót szóban kiegészíteni. 
 
Laczó Edit családgondozó 
Egy éve látom el a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat Bodrog településen. Szerdánként 
8-12 óráig tartok fogadóórát Bodrogon utána megyek családlátogatásra és végzem az egyéb 
ügyintézést. Elmondhatom, hogy nagyon összetartó a település, az emberek odafigyelnek 
egymásra. Kevés jelzés érkezett hozzám, ám olyan is volt, hogy adott ügyben többen is 
megkerestek és jelezték a problémát. A jelentkező problémákat a családok maguk is megoldják, 
amely bizonyítja, hogy összetartó közösség él itt Bodrogon. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm a kiegészítést. 
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Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Riba László képviselő 
Bodrog kis település, ebből is adódik, hogy összetartó közösség vagyunk. 
 
Laczó Edit családgondozó 
Az emberek hozzáállása nagymértékben befolyásolja a munkámat, de ez szinte minden 
munkakörre elmondható. Nincs Olyan település, ahol ne lenne gond, azonban Bodrogon van is 
a családok részéről hajlandóság a problémák megoldására. Más településen olyan is előfordul, 
hogy egyszerűen nem hagyják, hogy segítsünk.  
 
Madarász Dezső képviselő 
A legnagyobb problémának én azt látom, hogy néhányan be sem ismerik azt, hogy segítségre 
szorulnak. 
 
Laczó Edit családgondozó 
Igen ez igaz, ám szerencsére Bodrogon jó a helyzet. 
 
Riba László képviselő 
Ne is legyen probléma. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Köszönjük, hogy eljöttél és ismertetted a helyzetet. Örülök annak, hogy Bodrogon a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat megfelelően működik. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Köszönöm, hogy rész vettél a testületi ülésen és sikeres munkát kívánok a továbbiakban is. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2017. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kaposmérői 
Szociális Alapszolgáltatási Központ által készített a családsegítő- és gyermekjóléti 
szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót és az előterjesztés melléklete 
szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Erdei Norbert polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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5.) Előterjesztés helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
átfogó értékeléséről 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Erdei Norbert polgármester 
A hivatal elkészítette az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót. Az előterjesztés a kötelező elemeket tartalmazza, melyről a 
testületnek döntenie kell. A napirendi pont előadója a jegyző úr, kérdezem, hogy kívánja-e 
kiegészíteni az előterjesztést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Az előterjesztést a szociális munkatárssal együtt készítettük el, melyben kitértünk a települést 
érintő kötelező elemekre. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2017. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a helyi 
önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről 
készült előterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
5.) Egyebek 
 
5.1.) Külterületi égetés 
 
Erdei Norbert polgármester 
A héten részt vettem Hajmáson rendezett polgármesteri jegyzői értekezleten, ahol a 
Katasztrófavédelem munkatársai is előadást tartottak és szóba kerültek az avar és növényi 
hulladék égetésével kapcsolatban felmerülő problémák. Az evvel kapcsolatos rendeletünk 
hatálya Bodrog teljes közigazgatási területére kiterjed a bel- és külterületre egyaránt. Érdemes 
lenne felülvizsgálni a rendeletet a jövőben. 
 
5.2.) Fóliasátrak bérbeadása 
 
Erdei Norbert polgármester 
 
Megkerestek, hogy szívesen bérbe vennék az önkormányzattól a nem használt fóliasátrakat bé 
Az ajánlat 200.000,-Ft/év bérleti díj lenne. Úgy gondolom, hogy úgy lenne korrekt,ha 
meghirdetnénk, és aki többet ajánlana érte az vehetné bérbe. Kérdezem a képviselőket, hogy 
milyen módon bonyolítsuk le. 
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Szentgróti József alpolgármester 
Szerintem is hirdessük meg és aki többet ajánl annak adjuk bérbe.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Nemsokára ismét megjelenik a Bodrogi Hírmondó, abban közzétesszük és utána a beérkezett 
ajánlatok alapján tudunk dönteni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A közmunkásokkal nem tudjuk megoldani, hogy hasznosítsuk a fóliasátrakat. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Nagyon kevesen vagyunk és rendkívül sokrétű munkát végeznek a közmunkások, erre már 
egyszerűen nem jut idő, mert az a másik munka rovására menne. 
 
Riba László képviselő 
Legalább akkora a kertünk, mint az önkormányzatnak. Egy fóliasátorban 3 nő dolgozik. Akik 
itt vannak közmunkások azért vannak még itt, mert nem akarnak elmenni dolgozni, de látom, 
hogy mit csinálnak. A buszmegállókat rendbe kellene tenni és korábban a park is szebb, 
gondozottabb volt. Tudom, hogy kevesebben vannak, mint korábban, de amikor többen voltak, 
akkor sem dolgozott több ember a fóliasátrakban. Szerintem nagyon keveset dolgoznak. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A buszmegállókat folyamatosan gondozzuk. Az elmúlt két hétben más munkát végeztek a 
közmunkások. Minden nap én adom ki a munkát nekik, ott vagyok velük és ellenőrzöm az 
elvégzett munkát. Szerintem sokat dolgoznak és a buszmegállók tisztán tartásán kívül fűnyírást 
is végeznek a nők. Uborka, dinnye van elvetve, folyamatosan dolgoznak és nem csak a 
kertészetben. Ott kell lenni az emberekkel, és akkor jobban megy a munka. Ezen a héten is 
meghajtottam őket, a közösségi park építése során, szegények biztos szidtak is érte. 
 
Riba László képviselő 
Én azt látom, hogy a tizede munka van elvégezve. Korábban 16 közmunkás volt most 9-en 
vannak.  
 
Erdei Norbert polgármester 
Nem jön be a képviselő-testület az önkormányzathoz és nem látjátok, hogy milyen munka 
folyik. Én minden nap itt vagyok. Ma a testületi ülés után azt szeretném, ha mindenki átjönne 
a kertészetbe az iskolába és a közösségi parkba is, hogy tisztában legyetek azzal, hogy nem 
lusták a közmunkások, hanem igenis szorgalmasan dolgoznak és készülnek a munkák. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Beszéljük meg, hogy jelöljünk ki minden héten egy napot, amikor ellenőrizzük mi is az 
elvégzett munkát. 
 
Riba László képviselő 
A nyugdíjasok megkerestek azzal, hogy nincs klubhelységük, ahol össze tudnának jönni. 
Kérték, hogy vessem fel a testületi ülésen, hogy visszakaphassák az általuk korábban is használt 
helységet. 
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Erdei Norbert polgármester 
Semmi akadálya nincs a kérésnek, a helységet az önkormányzat nem használja, nyugodtan 
tájékoztathatod őket, hogy az önkormányzat biztosítja számukra. 
 
Riba László képviselő 
A polgármester úr által felvett önkormányzati dolgozóval kapcsolatban többen is szóltak 
nekem. Jó lett volna, ha falubelit választ a munkára, de az lenne a javaslatom, hogy a jövőben 
ezt előzetesen a képviselő-testülettel is beszéljük meg, mert ez a falu pénze. 
Javaslom továbbá, hogy a falu lakosságát is vigyük el kirándulni, mint ahogy ez régen is volt. 
Most a fedezetünk is megvan hozzá. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Ezt a kérdést úgy gondolom már átbeszéltük. Én vagyok az, aki minden nap együtt dolgozik az 
önkormányzatnál az emberekkel. Nem lenne jó, ha más választaná ki helyettem, hogy 
polgármesterként kivel akarok együtt dolgozni. Ez az én döntésem volt és abban a helyzetben 
a legjobb választás volt. A kirándulással egyetértek. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kirándulásra én kidolgozok javaslatot és összeállítom a programot, amelyet egy későbbi 
testületi ülésen meg tudunk beszélni. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A kirándulás megszervezésével én is egyetértek, erre már régen szükség lett volna. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Két kisebb busszal 40 embert tudunk elvinni. Én egyáltalán nem haragszom amiatt, hogy kit 
választott a polgármester a jelentkezők közül. Ez az ő döntése, ezzel én már nem kívánok 
foglalkozni. 
 
Riba László képviselő 
Radics Natália dolgozónk, úgy tudom, hogy hétfőn köszön el. A képviselő-testület nevében is 
meg kell köszönnünk a munkáját. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Igen hétfő délutánra terveztük a búcsúztatását. Az önkormányzat nevében vásároltam a részére 
ajándékot. Vasárnap lesz a közösségi park átadása, azon a Nati is részt vesz. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Hétfőn nem érünk rá, de vasárnap mi is ott leszünk és akkor a testület is megköszönheti a 
Natinak a településért végzett munkáját. 
 
Erdei Norbert polgármester 
Az általam választott személlyel kapcsolatban nem akarok tovább magyarázkodni. Szerintem 
lelkiismeretesen választottam, én dolgozok a jelölttel együtt minden nap nem a testület. 
 
Riba László képviselő 
Csak szerettem volna, ha bodrogi lakost választasz. 
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Bodó Ferenc képviselő 
Bíztunk benned, de ha én lettem volna a helyedben biztosan kikértem volna a képviselők 
véleményét is, mielőtt meghoztam volna a személyi döntést. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Ezzel a kérdéssel már nem érdemes foglalkozni, zárjuk le ez már elmúlt. 
 
Erdei Norbert polgármester 
A közmunkásokra visszatérve el kell mondani, hogy ha jól tudom Csombárdon 8 közmunkás 
van. A település a méretére tekintettel feleakkora, mint Bodrog és nálunk 9 közmunkás van. 
Csombárdon nem volt kertészet, az ő feladatuk egyszerűbb. Higgyétek el nagyon sokat 
dolgoznak, sokkal többet, mint más településeken és ez a településünkön meg is látszik. 
 
További napirendi pont nincs. Erdei Norbert polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


