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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5–én 18 órai 
kezdettel a Bodrogi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Hajdu Gyula alpolgármester 
 Bodó ferenc képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos 
 Sótonyi Györgyné jegyzőkönyvvezető 
 
Hiányzik: Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Köszönti a megjelenteket, Madarász Dezső és Riba László képviselők előzetesen 
bejelentették, hogy a testületi ülésen nem tudnak részt venni. Megállapítja, hogy a 
megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, melyet megnyit. 
Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársát. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-
testület, kéri, hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

3/2014 (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. február hó 5. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának az állattartás helyi 
szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által tervezett 2014. évi értéknövelő beruházásról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

5. Előterjesztés az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesületben való 
tagságról. 
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Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

6. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek lehatárolásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

7. Előterjesztés a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 
támogatásáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

8. Egyebek 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Nem akarom felolvasni a konkrét számadatokat, mindenki megkapta az írásos anyagot erről.  
A koncessziós díj kimaradt talán a költségvetésből én nem látom benne. 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző:  
A táblázat B73-as sorában található.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Nem tervezett erre kicsit sokat Zsuzsi? 
 
Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
Nem, mert ebben már az osztalék is benne van. Van e esetleg még olyan pénzeszköz, amit 
átadnának? 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Esetleg az iskolának. Igaz, hogy nem mi tartjuk fent, de ide járnak a falubeli gyerekek. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
Azt tudniuk kell, hogy benne van ebben már a pénzmaradvány is. ÖNHIKI-t, pedig nem 
lehetett tervezni.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Már a tavalyiba is be kellett tervezni a pénzmaradványt. Összességében ezt egy jó 
költségvetésnek gondolom ezzel együtt. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Ha támogatjuk az iskolát esetleg, annak meglesz a másik oldala is a költségvetésben? 
Szeretném megjegyezni, hogy a költségvetésben nincs bent a civil szervezetek támogatására 
szolgáló összeg, bár túlzottan nagy támogatást nem is hiszem, hogy kellene adnunk nekik, 
hiszen mi végezzük a szállításukat a különböző rendezvényekre, a helységeket mindig a 
rendelkezésükre bocsátjuk, ezekre pedig mi fizetjük a fenntartási költségeket, ami nem kevés.  
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Dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Időközben is lehet módosítani a költségvetésen, ami a civil szervezeteket illeti, idővel, 
mindenképpen módosításra fog kerülni a rendelet, akkor beteheti a testület, ha mégis akar 
adni anyagi támogatást is.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
A későbbi napirendek között szerepelt a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének a 
támogatása is. Ezekre sem látok a tervezetben elkülönített pénzt. A tűzvédelmi társulásnak és 
a TÖOSZ- nak is tagdíjat fizetünk, csakúgy, mint a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásnak. 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központban fizetendő 758.000 Forintot kicsit soknak tartom.  
 
Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
Először mi is sokalltuk, de az a helyzet, hogy valóban ennyit kell fizetnie Bodrognak. A 
gyermekjóléti szolgálat esetében változott a finanszírozás alapja. 2013. évben lakosságszám 
arányosan 300 Ft/fő összeget, most pedig a 0-17 évesek arányában 1200 Ft/fő összeget 
lehetett igényelni állami támogatásként. Összességében tehát a támogatás csökkent, amit a 
településeknek kell kiegészíteni.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A központi költségek is ránk lettek terhelve lakosságszám arányosan. Emelkedett a garantált 
bérminimum is, így a bérekre is többet kellett tervezni. A mai napon volt a Társulási Tanács 
ülése, melyen ezt a költségvetést elfogadtuk. Véleményem szerint Bodrog számára a tények 
ismeretében elfogadható ez az összeg. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Még régebben volt róla szó, hogy a közös hivatal települései létrehoznának egy új 
Alapszolgáltatási Központot, lehet, hogy jövedelmezőbb lenne, hiszen mind a négy település 
elég sokat fizet a két Alapszolgáltatási Központnak.  
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Én sem igazán értem, hogy hogy emelkedhettek meg ilyen mértékben a fizetendő hozzájárulás 
a települések részéről. A Kéthelyi Alapszolgáltatási Központnál még csökkentek is a díjak. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A polgármester szavazásra bocsájtja a 2014. évi költségvetésről szóló előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

4/2014 (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a 
polgármester által beterjesztett 2014.évi költségvetési tervezetet, melyet a javasolt 
módosításokkal  

70.538 ezer forint bevétellel 
70.538 ezer  forint kiadással 

Jóváhagy és elfogad. 



4 
 

Megbízza a jegyzőt az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló rendelet 
elkészítésével. 
 
Felelős:  Dr. Lukács Zoltán jegyző ( rendelet tervezet elkészítéséért) 

Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2014. március 3. 

 
 
2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól 

szóló rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, ha megalkotná a testület a fent nevezett 
rendeletet. Az ebtartással folyamatosan probléma van a településen. Sajnos csak az elmúlt 
hónapban is 2 eset volt, ahol már a hivatalos felszólítást is ki kellett küldenünk, mert a szép 
szó nem használt.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
A Bodrogi Hírmondó következő számába betehetnénk a rendeletet, hogy jobban felhívjuk rá a 
figyelmet. 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A Nemzeti Jogszabálytárba feltöltjük a rendeletet, valamit Bodrog község Honlapjára is 
felkerül. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve a falu lakosságának internettel nem 
rendelkező része pedig a hirdetőtáblákról értesülhet róla. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtja az állattartási 
rendeletről szóló előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

2/2014.(II.07.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.7.) 
önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.  
 

 
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi munkatervéről 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Annyival szeretném, ha kiegészítenénk a munkatervet, hogy a harmadik pontba kerüljön bele 
a falugondnoki beszámoló. A falugondnokunk vizsgájához erre mindenképpen szükség van. 
Az orvos és a fogorvos beszámolójakor meghallgatnám a védőnőt is, illetve a májusra 
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tervezett gyermekvédelmi beszámolóhoz hívjuk meg szerintem a családsegítő mellett a házi 
szociálisgondozót is.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Mivel a háziorvos, és a fogorvos a tavalyi évről sem számolt még be, javaslom, hogy márciusi 
ülésünkre hívjuk meg őket, hogy a 2013. évről tájékoztassák a testületet.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtja a munkatervről 
szóló előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot  
 

5/2014 (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy az 
előterjesztett 2014. évi munkatervet a képviselő-testületi ülésen elhangzott 
javaslatokkal kiegészítve elfogadja. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.)Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által tervezett 2014. évi értéknövelő beruházásról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A KAVÍZ Kft. az üzemeltetés biztonságának a fenntartása, és a szolgáltatás színvonalának 
megőrzése érdekében értéknövelő beruházásokat tervez a 2014. évre. A KAVÍZ ezen 
beruházásokat a 2014. évi koncessziós díj terhére kívánja megvalósítani.  
A szolgáltató tájékoztatása szerint a beruházás kiterjedne a digitális alaptérkép alapadat- 
használati és frissítési díjára és az ivóvíz közműrendszer vagyonértékelésére. 
Kompenzációként zajlana ennek a beruházásnak a finanszírozása. Mi nem fizetnénk érte, 
viszont nem kapnánk meg a koncessziós díjat.  
 
Mivel további észrevétel nem érkezett a KAVÍZ Kft. által tervezett értéknövelő beruházással 
kapcsolatban a polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2014 (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja, és egyúttal 
megrendeli a KAVÍZ Kft. KE/2014/0029 iktatószámú, 2014. évi értéknövelő 
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beruházások tárgyú levél 1. pontjában részletezett értéknövelő beruházási 
programot.  
 
Bodrog Község Önkormányzata megbízza a KAVIZ Kft-t, hogy bonyolítsa le a 
vagyonértékelést. 
 
A Képviselő-testületet kinyilatkoztatja, hogy a vagyonértékelés megfelel az 
Önkormányzat saját beszerzési szabályainak. 
Bodrog Község Önkormányzata elfogadja, hogy a 2014. évi bérleti díjakról 
számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak az értéknövelő számlákkal történő 
kompenzálások után, az év végi záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül 
átutalásra.  
 
Az év végén várhatóan felmerülő önkormányzati tartozást a 2015. év bérleti díj 
terhére kívánja fordítani.  
 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Lukács Zoltán jegyzőt, hogy 2014. február 28-ig 
küldje meg a határozati kivonatokat a KAVÍZ Kft-nek. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Közreműködik: Dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2014. február 28., illetve folyamatos 

 
 
5.) Előterjesztés az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesületben való 

tagságról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Tájékoztatást kér a LEADER egyesület arra vonatkozóan, hogy továbbra is tagjai maradunk-e 
a Helyi Akciócsoportnak. Én azt javaslom, hogy maradjunk bent az egyesületben. Nagyon 
segítőkészek, sok pályázaton részt vettünk. Ne essünk el ettől a lehetőségtől.   
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Szerintem, is maradjunk tagok, a jövőben még hasznos lehet.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az LEADER tagságról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

7/2014 (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
továbbra is tagja kíván maradni az Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési 
Egyesület Leader Helyi Akcióscsoportjának. 
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Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek lehatárolásáról 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mint, ahogy az írásos előterjesztésben is olvasható volt, és talán emlékeznek is rá a képviselő 
urak, hogy már a tavalyi évben is téma volt az iskolai felvételi körzetek kérdése. Én továbbra 
is azt szeretném a két elutasítás ellenére is, hogy Heteshez tartozzunk. Nem Somogyjáddal, 
vagy Osztopánnal van problémám, csak ésszerűbb lenne így. 
 
Bodó Ferenc képviselő: 
A bodrogi gyerekek amúgy is az alapítványi iskolába járnak, de tegyük hozzá ezzel a 
buszközlekedéssel, ami Somogyjád felé van, nincs is igazán más alternatívájuk.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Támogatom a polgármesterasszony javaslatát. Próbáljunk meg egy újabb kérelmet eljuttatni a 
Kormányhivatalhoz. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További észrevétel a napirendi ponthoz nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtotta 
az általános iskolai körzetek meghatározásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

8/2014 (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 
fogadja el a jelenleg fennálló körzethatárokat a bodrogi 1-8. évfolyam 
tekintetében. Kéri a Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát, hogy 
vizsgálja felül a jelenleg érvényben lévő körzethatárokat, és Bodrog Község 
számára jelölje ki a Hetesi Somssich Imre Általános Iskolát (OM: 034028; 7432, 
Hetes, Vikár Béla u. 1.) 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
7.) Előterjesztés a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének támogatásáról 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Ezt az egyesületet minden évben szoktuk támogatni egy jelképes összeggel. Javaslom, hogy 
most adjunk 5000 Ft-ot. 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Zsuzsi belefér a költségvetésbe? 
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Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
Igen ekkora összeg belefér. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További észrevétel a fent nevezett napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsájtotta a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének támogatásáról szóló 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 3 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2014 (II.5.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 5000 
Ft. összeggel támogatja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 
Somogy Megyei Szervezetét. 
 
Megbízza a polgármestert a támogatás átutalásához szükséges lépések 
megtételére. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2014. február 15. 

 
 
8.)  Egyebek 
 
8.1.)Tájékoztató a mezőgazdasági Start-programról. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Tájékoztatom a testületet, hogy hétfőn ismételten át kellett terveznünk az egész 
mezőgazdasági mintaprogramot. Vetőmagot, vegyszert, szántási költséget, palántát, 
üzemanyagot nem számolhatunk el a pályázatban pedig ezek a legfontosabbak a 
mezőgazdasági programhoz. Ezekkel a feltételekkel egy utánfutót terveztünk be, de ezt is, 
csak akkor engednék megvenni, ha a kölcsönzési díjnál olcsóbban tudnánk venni, végül 
megint visszatehettük a szántást és a magot. Szakértőt is kell alkalmaznunk, ami megint 
költségekkel fog járni.  
 
A képviselőtestület elfogadja a polgármester tájékoztatóját a mezőgazdasági 
mintaprogrammal kapcsolatban. Hozzászólni nem kíván. 
 
8.2.) Tájékoztatás a március 15-i nemzeti ünnepről. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Javaslom, hogy 14-én legyen péntek este.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
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Mivel szombati napra esik, most az egyszer lehetne 15-én a napján is.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Azért jobb a 14. mert át tudnak jönni a táncosok Osztopánból. A gyülekezet Írországban lesz, 
ők nem tudnak fellépni. A táncosok mellett úgy gondoltam, hogy lesz egy kis vers, meg 
fellépnek a nyugdíjasok. 
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Legyen akkor 14-én, ha így jobban meg tudjuk szervezni a műsort.   
 
A képviselő-testület elfogadja a polgármester tájékoztatóját a március 15. nemzeti ünneppel 
kapcsolatosan.  
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné Dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


