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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 03-án 14 
órakor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Hajdu Gyula alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos 
 
 
 
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 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: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

10/2014 (III.03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. március hó 03. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 

1. Előterjesztés a Somogyjádi iskolába járó gyermekek étkeztetése után 
fizetendő díjakról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3. Előterjesztés a Bodrogi Helyi Választási Bizottságban lemondás folytán 
megüresedett tagság betöltésére 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4. Előterjesztés a szennyvízpályázat kiírásáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

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

 
 
1.) Előterjesztés a Somogyjádi iskolába járó gyermekek étkeztetése után fizetendő 

díjakról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Somogyjád Község Önkormányzata a 2014. évre kér tőlünk 1 fő étkeztetésére 30.940 Ft-ot. 
Ez a gyermek, akiről szó van 8. osztályos így véleményem szerint a somogyjádi kalkuláció 
nem jó, mivel csak félé évig fogja igénybe venni a szolgáltatást. 15.000 Ft-ot kellene Ennek 
értelmében véleményem szerint fizetnünk Somogyjádnak. Ezt a támogatást az 
előterjesztésben idézett jogszabályi előírások szerint a gesztor önkormányzat kérheti, de a 
lakóhely szerinti önkormányzat nem köteles fizetni.  
Javaslom, azonban, hogy fizessük ki ezt a csekély összeget, bodrogi gyerekről van szó, és 
Somogyjáddal van közoktatási megállapodásunk.  
 
Riba László képviselő: 
Én nem támogatom az összeg kifizetését. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Ha a többi gyereket nem támogatjuk, ezt az egyet sem kellene.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Ha jól tudom az a terv, hogy Hetes felé orientálódunk, és velük szeretnénk közoktatási 
megállapodást kötni. A Menedék Alapítványnak mennyit terveztünk be? 
 
Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
Semennyit.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Ha a bodrogi iskolának nem adunk támogatást, akkor Somogyjádnak se adjunk! 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A polgármester szavazásra bocsájtja a somogyjádi iskolába járó gyermekek étkeztetése után 
fizetendő díjakról szóló előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1 igen, 4 nem  szavazattal tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

11/2014 (III.03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Somogyjád 
Község kérését a gyermekek után fizetendő hozzájárulásról és úgy határozott, hogy a 
kérést forráshiány miatt elutasítja.  
A Somogyjád Község által készített megállapodást nem fogadja el 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
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Határidő: értelem szerint  
 

 
 
 
2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Kiderült még azóta egy pár hely, ahová pénzeket kell átadnunk, viszont kulturális forrásból 
kaptunk még 400 ezer forintot, így a költségvetés főszámain változtatni nem kellett. 
Szinte minden átadott pénzeszköz esetén 431 fővel számoltak a gesztor települések. Bodrog 
lakosságszáma 2014. január 1-jén sajnos már csak 426 fő.  Ezt most nem jeleztem, és nem 
kértem az átdolgozását az egyes kalkulációknak, mivel elenyésző a különbség, de a 
következőnél szólni fogok.  
Dezső a szociális étkezésben lesz változás? 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Nem tudok róla, maradnak a tavalyi feltételek. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
A buszvárók felújítását is be kellett terveznünk, mert a műszaki ellenőri költséget nem lehet 
elszámolni a pályázatban. Azt saját erőből kell biztosítanunk.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Hiányoltam a rendeletből, hogy nem volt külön kezelve a kötelező és az önként vállalt 
feladatok megoszlása. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
Azért nincs benne, mert nincs önként vállalt feladat, mint Bodrog ellát. A sportkör támogatása 
a civil szervezetek támogatásába benne van, nem minősül önként vállalt feladatnak. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtja a 2014. évi 
költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.04.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.  
 

 
3.) Előterjesztés a Bodrogi Helyi Választási Bizottságban lemondás folytán 

megüresedett tagság betöltésére 



4 
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Fodor Antal le kíván mondani a tagságáról a Helyi Választási Bizottságban, helyette új 
tagként egy korábbi póttag kerül be, így új póttagot kell kinevezni. A póttag személyére a 
jegyző  nyújt be előterjesztést, melyhez módosító javaslat nem fűzhető. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az írásos előterjesztésben foglaltak alapján javaslom, hogy Bajok Gábor Ferenc bodrogi lakos 
legyen a Helyi Választási Bizottság póttagja.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtja a Helyi 
Választási Bizottság megüresedett tagságának betöltéséről szóló előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot  
 

12/2014 (III.03.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodrogi Helyi Választási 
Bizottság póttagjának Bajok Gábor Ferenc, Bodrog, Petőfi Sándor u. 7. sz alatti 
lakost megválasztja. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester  
Határidő: értelem szerint 

 
4.) Előterjesztés a szennyvízpályázat kiírásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az írásos előterjesztéshez további hozzászólás nem érkezett. Sütő Ervinné polgármester 
szavazásra bocsájtja a szennyvízpályázat kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
Döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

13/2014 (II.03.) sz. képviselő-testületi határozat 
  

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Koncesszióról 
szóló 1991.évi XVI.törvény 4§ (1) bekezdése, 6§-a valamint a vízgondozásról szóló 
1995.évi LVII.törvény 4§ (1) bekezdés b pontja alapján az Osztopán Község 
Önkormányzatával közös tulajdonban osztályán közigazgatási területén-lévő teraszos, 
kazettás biológiai szennyvíztisztító mű működtetésére a mellékelt pályázati kiírás 
szerint. A képviselő-testület felkéri Osztopán község polgármesterét, hogy a 
koncessziós pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásárol gondoskodjon. 
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Határidő: azonnal 
 
Felelős: a határozat közléséért Sütő Ervin polgármester 
 
5.)  Egyebek 
 
5.1.) Tájékoztató a március 15. nemzeti ünnepről. 
         Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Folynak az előkészületek a nemzeti ünnepre. Sajnos a hagyományos Nemzeti Vacsora iránt 
kevesen érdeklődnek. Talán 40 főre számíthatunk. Érdemes elgondolkodni, hogy folytassuk e 
ezt az évtizedes hagyományt, ha ennyire érdektelenné vált. Attól tartok azonban, hogy ha csak 
ünnepély lenne, azon még kevésbé venne részt a falu lakossága. 
A műsorral kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a zeneiskola nem tud fellépni, mert 
Írországba kaptak meghívást. Helybeli bodrogi gyerek nincs, akit ki tudnánk állítani egy 
műsorral, így a nyugdíjas klub fog fellépni.  
 
5.2  Tájékoztató a falugondnoki busz beszerzéséről. 
       Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Több ajánlatot is tettek már az egyes autókereskedések, ezek mind olyan autóbuszokról 
szóltak, amelyek a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelnek. Nem szeretnék egyedül 
dönteni, ti azért férfiként mégis jobban értetek hozzá. Szeretném, ha megnéznétek az ajánlott 
buszokat.  
Közbeszerzést kell lefolytatni, mert az elnyert összeg meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, 
ennek összegét a költségvetésbe beterveztük.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Összeget nyertünk vagy autót? 
 
Kiss Istvánné pénzügyi főtanácsos: 
Összeget. Bodrog elnyerte a 10 millió forintot, viszont az ÁFÁ –t a településnek kell kifizetni, 
így nem mindegy, hogy mennyiért tudjuk megvenni a buszt.   
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné Dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


