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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 10-én 
16 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 
 
 
 
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: 
 

16/2014 (III.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a 2014. március hó 10. napján megtartott ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 

1. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által felajánlott elővásárlási jogról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2. Előterjesztés a közbeszerzési szabályzat és a 2014. évi közbeszerzési 
terv elfogadásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés a KAVÍZ Kft. által felajánlott elővásárlási jogról 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 



2 
 

A KAVÍZ Kft. levélben keresett meg minket, hogy kívánunk e élni elővásárlási 
jogunkkal két üzletrész: 100 ezer forint névértékű (Kaposfő) és 316 ezer forint 
névértékű (KAVÍZ) részvények vonatkozásában. Jelenleg, úgy gondolom, hogy még ha 
meg is akarnánk venni ezeket a részvényeket, az önkormányzat anyagi helyzete akkor 
sem tenné lehetővé a részvényvásárlást.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Megkérdeztek minket, mert így szabályos, de szerintem nincs szükségünk ezekre a 
részvényekre. A költségvetés szigorú gazdálkodása mellett nem is tehetnénk már bele. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A polgármester szavazásra bocsájtja a KAVÍZ Kft. által felajánlott elővásárlási jogról 
szóló előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2014 (III.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem 
kíván élni a KAVÍZ Kaposvári Víz és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 
által felajánlott elővásárlási joggal. Nem kívánja megvásárolni a 100.000 Ft 
névértékű (Kaposfő) és a 316.000 Ft névértékű (KAVÍZ Kft.) üzletrészeket.  
Határidő: 2014.március 20. 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
 
2.) Előterjesztés a közbeszerzési szabályzat és a 2014. évi közbeszerzési terv 

elfogadásáról. 
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az előterjesztésben részletesen kidolgozásra került a közbeszerzés jogi környezete. A 
falugondnoki busz beszerzése meghaladja az árú beszerzésre vonatkozó 8 millió 
forintos nemzeti közbeszerzési értékhatárt.  Közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk a 
buszvásárlásához. Ehhez azonban kellenek ezek az alapdokumentumok.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtja a 
közbeszerzési szabályzat és a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 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: 
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18/2014.(III.10.) képviselő-testületi határozat 
 Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint 
jóváhagyja és elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester  

19/2014 (III.10.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Bodrog Község 
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és 
az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné Dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


