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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13–án 18 órai 
kezdettel a Bodrogi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak: Sütő Ervinné, polgármester 
             Kiss Anett Fanni: megbízott jegyző 
                         Hajdu Gyula, alpolgármester  
   Riba László  képviselő 
   Madarász Dezső képviselő 
   Bodó Ferenc képviselő 
 
 
Sütő Ervinné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. 
Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fanni megbízott jegyzőt. 
 
 

 Napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését elvégző 
     közszolgáltató kiválasztásáról.  
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
2.)Előterjesztés a Bodrog Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött 
    háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
    megalkotásáról. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntarthatóságát szolgáló 
      pályázati felhívásról. 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester    
 
4.) Egyebek 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester   
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javasolt napirendi pontokat.  
 

1.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 
végző közszolgáltató kiválasztásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
Írásos előterjesztés 
Szóbeli kiegészítés 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel nem sokan foglalkoznak már ezzel a szolgáltatással, így tudtuk, hogy nehéz lesz 
találni valakit, aki vállalja, hogy szerződést köt velünk a szennyvíz elszállítására. Két 
pályázónk volt. Csombárdról Horváth Imre és Farkas Gábor kaposvári egyéni 
vállalkozó. Farkas Gábor az osztopáni szennyvíz-telepre szállítja be a nem közművel 
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összegyűjtött háztartási szennyvizet. Ebben a telepben Bodrognak is van 
tulajdonrésze, így nekünk is jobb, ha fellendül a „forgalma” 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 

1/2014 (I.13.) sz. Kt. határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy Farkas Gábor 
egyéni vállalkozóval köt szerződést öt évre szólóan a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
Írásos előterjesztés 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A közös hivatal négy települése közül nálunk a legnagyobb a relevanciája ennek a 
rendeletnek, hiszen itt nincs csatorna.  
Érdekes ez a rendelkezés, hogy évente mindenkinek egyszer el kell vitetnie a 
szennyvizet. Hogy fogjuk ezt ellenőrizni? 
 
Kiss Anett Fanni megbízott jegyző: 
Elvileg a közszolgáltatónak nyilvántartást kell vezetnie, arról, hogy ki és mikor 
szippantott. Minden évben március 31-ig pedig köteles beszámolni a képviselő-
testületnek.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Javaslom, hogy jelentessük, meg a rendeletet az újságban is, és hívjuk fel az emberek 
figyelmét erre a kötelezettségükre. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Rendben a legközelebbi számba betesszük. Hátha segít valamit.   
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 
1/2014 (I.14.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról. 

A rendelet szövegét lásd a mellékletben. 
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3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntarthatóságát szolgáló 
pályázati felhívásról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
Írásos előterjesztés 
Szóbeli kiegészítés 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Javaslom, hogy adjuk be ezt a pályázatot nekünk nem kerül semmibe, és a rezsicsökkentés 
miatt a KVG-nek szüksége van erre a pénzre. Mi pályáznánk, de ők csinálnák meg és át is 
adnánk nekik rögtön a pénzt, ahogy megnyertük.  
 
Bodrog község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 2/2014.(I.13.) Kt. határozat: 
 
Bodrog Község Önkormányzata képviselőtestülete úgy dönt, hogy Bodrog Község 
Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által 2013.12.20-án 
közzétett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok 
részére kiírt nyilvános Pályázati Felhívás („2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosítása pályázati felhívás”) alapján. 
 
A pályázat célja a 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációja. 
 
A pályázat során az Önkormányzat, tekintettel a Közszolgáltatóval történt adategyeztetésre 
nettó 1 880 601 Ft/év + 27% ÁFA, összesen bruttó: 2 334 363 Ft/év összegben nyújtja be 
pályázatát.  
 
Fenti összeg az Önkormányzat által, a pályázat során 100%-kos mértékű előfinanszírozással 
kerül megigénylésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
 
4.) Egyebek: 
 
4.1.) Tájékoztató a jegyzői pozíció betöltéséről 
Előadó: Sütő Ervinné 
Szóbeli tájékoztatás 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Ezúton tájékoztatlak titeket, arról, hogy 6 pályázat érkezett a második körben a jegyzői 
álláspályázatra. 2 személy fenntartotta az előző fordulóból és ehhez érkezett még 4 új. Többet 
sajnos még nem tudok, mondani, mert hétfőn bontjuk a polgármester kollégákkal a 
pályázatokat, így nem tudok nyilatkozni a jelöltekről. Várhatóan most már rövid időn belül 
pont kerül az ügy végére.  
 
4.2. Tájékoztató a Start-minta programról: 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
Szóbeli tájékoztatás 
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Sütő Ervinné polgármester: 
A mai nap délig kellett leadni a Start-programra az idei tervet. Rengeteget dolgoztam vele. 
Sajnos a hivatal nem nyújtott segítséget, ebben a kérdésben, sokszor elfelejtik Hetesen, hogy 
Bodrogon nincs hivatal. Egy nap alatt háromszor módosította a munkaügyi központ a 
táblákat. Tovább fog folytatódni a mezőgazdasági program azonban ezt csak addig tudjuk 
csinálni, amíg kapunk rá támogatást, egyébként a béreket sem tudnánk kitermelni. Jó lenne 
kialakítani egy tartósító helységet, és egy mosogatót. A tavalyi évben több mint 2 millió forint 
volt a bevétel, ezt azonban vissza kell forgatnunk ebbe a programba. 
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 
 
Sütő Ervinné          Kiss Anett Fanni 
polgármester         megbízott jegyző 


