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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én 10 
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: 
 

20/2014 (III.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. március hó 27. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 

1. Előterjesztés a Nemzeti Dohánybolt üzemeltetőjével kötendő bérleti 
szerződésről.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2. Előterjesztés közösségi színtér kijelöléséről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3. Tájékoztatás a falugondnoki busz beszerzéséről.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
4. Egyebek 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a Nemzeti Dohánybolt üzemeltetőével kötendő bérleti szerződésről 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A tavalyi évben már volt szó arról, hogy lenne Nemzeti Dohánybolt a településen. Az elmúlt 
fordulóban nyerte meg a koncessziót Koczka István úr. A település ellátása szempontjából ez 
nagyon örvendetes, hiszen a bodrogiaknak nagy problémát jelentett, hogy Hetesre vagy 
Somogyjádra kellett elmenniük cigarettáért. További kérésem volt az üzemeltetőhöz, hogy 
bodrogi embert alkalmazzon, ezzel adjunk valakinek munkát, ezt ő el is fogadta. 
A tavalyi évben elvi döntést hoztunk róla, hogy kiadjuk az önkormányzat helyiségét a 
dohánybolt számára. Ezt kellene konkretizálnunk most egy bérleti szerződés formájában. 
Előkészítettünk egy szerződést, amelyet megnézhettetek, de várjuk még a további ötleteket. 
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Nem szeretném, ha átalakítaná a helyiséget, ezt bele kellene foglalni a szerződésbe.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Úgy írtuk meg a szerződést, hogy ez benne legyen. Nem alakíthat át semmit, a képviselő-
testület beleegyezése nélkül. A bérlet felmondása esetén, ugyanabban az állapotban köteles 
visszaadni a helységet az önkormányzat számára.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Beszéljünk a bérleti díjról. Egyelőre 20.000 Ft-ot írtunk bele rezsivel együtt. 
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Szerintem lehet, hogy ez kevés lesz. A gázon nagyot lehet bukni. Rendben hogy csak négy 
órát tartózkodik a helységben, de úgy is felejtheti. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Főleg, hogy én nem is ellenőrizhetem, csak ha ő is a helységben tartózkodik.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Meg kellene kérdezni az E-ont, hogy lehet e belső almérőt felhelyezni. 
 
Riba László képviselő: 
A 20.000 Ft szerintem is kevés lesz, elviszi a rezsi. Az alkalmazott fel fogja tekerni a 
termosztátot, ha meleget akar.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Muszáj kiadnunk? Eddig is megoldották valahogy az emberek. Talán így kevesebben 
dohányoznának.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mi nem dohányzunk, de másoknak ez komoly probléma. Ráadásul egyszer már azt mondtuk, 
hogy kiadjuk neki. Nem kötelező kiadnunk, de véleményem szerint ne visszakozzunk. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Mi lenne, ha villannyal fűtene? A gáz lekapcsolhatnánk. a villany nem biztos, hogy drágább.  
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Riba László képviselő: 
Villanyra ráadásul lehet almérőt szerelni. Neki kisebb helység is elég lenne, de sajnos az 
önkormányzatnak ez a legkisebb helysége.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Minden évben felül kellene vizsgálni a díjat, amikor megkapjuk az elszámolást áprilisban.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Kaucióról rendelkezik a szerződés? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Egyelőre nem tettük bele, de bele foglalhatjuk. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
3 hónap kauciót ki kellene kötnünk. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Szerencsés a kaució kikötése, amennyiben nem fizeti ki a bérleti díjat, vagy a rezsit, ebből 
tudja a kárát megtéríteni az önkormányzat. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Az elszámolást mindenképpen figyelnünk kell. Lehet, hogy visszakapunk pénzt, mert 
magasan volt megállapítva az átalány.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Köthetne az önkormányzat vele szeptember 31-ig szerződést, addig nem kell használni a 
fűtést. Addig nincs probléma a rezsivel, viszont megoldja a település ellátását és a bérleti 
díjból addig is bevétel termelődik az önkormányzat számára. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Jó megoldás lenne, de ha októberben felmondja, akkor nem. Ezt muszáj most azonnal 
eldöntenünk? Mi csak azt akarjuk, hogy a település el legyen látva, ne érje a képviselő-
testületet kritika, hogy még ezt sem tudjuk elintézni. Nem a 20.000 Ft bérleti díj motiválja az 
üzletkiadását. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Összefoglalva az elhangozottakat jó az úgy, ha úgy fogalmazzuk meg a szerződést, hogy a 
bérleti díj 15 ezer forint, és a fűtést pedig villannyal kell megoldania, amelyet egy almérő 
segítségével elkülönítetten tudunk kimutatni, amit ő az önkormányzat számlájára megfizet.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
A kaució erre is jó, kimutatja az esetleges tartozását, amit levonunk a kaució összegéből. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Addig pedig, amíg ez rendeződik, nyugodtan birtokba veheti az üzletet, ha neki akar állni a 
kialakításnak. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Nem akarok szőrszálhasogató lenni, de a szerződés záró rendelkezései között, van egy olyan 
kitétel, hogy a felek az egymás között felmerülő jogvitáikat elsősorban peren kívül próbálják 
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intézni. Szerintem szerencsésebb lenne azt írni, hogy „első körben” Ne menjünk rögtön 
bíróságra. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ennek igazából nincs jelentősége. Nem kötelezhetjük mindenképpen peren kívüli egyezségre, 
de javítjuk, ha ez a kérés. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel a napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a dohánybolt bérleti szerződéséről 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: 
 

21/2014 (III.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérbe adja 
az önkormányzat tulajdonában álló Bodrog Kossuth Lajos u. 81 szám alatti ingatlant 
Nemzeti Dohánybolt üzemeltetése céljából, 15 ezer forint/hó bérleti díj ellenében, azzal 
a kikötéssel, hogy a bolt fűtését a bérbevevő villanyfűtéssel köteles megoldani. 
 

         Határidő: 2014. április 1. 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
 

2.)   Előterjesztés közösségi színtér kijelöléséről. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat kapcsán derült ki, hogy elmulasztottunk 
meghozni egy olyan határozatot az IKSZT létesítésekor, amely közösségi színérként is 
kijelölné az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér”-ként működő épületet.  
A pályázat mellékleteként a következő dokumentumokat kell benyújtani: 

• költségvetési rendelet hivatkozó részét 
• Közművelődési rendelet 
• Közművelődési megállapodás 
• Alapító okirat 
• Közösségi színtért kijelölő határozat 

Pályázatunk sikeres elbírálásához kérem, fogadjuk el a javaslatot, mely szerint az IKSZT 
épületét közösségi színtérként kijelöljük. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéshez nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtotta a 
közösségi színtér kijelöléséről szóló előterjesztést. 
 
Döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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22/2014 (III.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
  

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az IKSZT 
/Integrált Közösségi Szolgáltató Tér/ 7439 Bodrog Kossuth Lajos u. 54 szám alatt 
található épületét közösségi színtérként kijelöli. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
  
 
3.) Tájékoztatás a falugondnoki busz beszerzéséről. 
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Első körben, mikor kiderült, hogy be lehet adni a pályázatunkat a buszra, úgy volt, hogy csak 
Volkswagent lehet vásárolni. Most megerősítették, hogy lehet mást is, amennyiben az 
önkormányzatnak kedvezőbb a másik gyártó ajánlata. Mi a Fordot szeretnénk, ez nekünk 
előnyösebb. 
A Ford ajánlatát tekintsétek át. Kértem részletes ajánlatot, amelyben minden benne van, hogy 
mit tartalmaz a 9 millió 480 ezer forintról szóló ajánlat. A mozgáskorlátozottak számára a 
kocsit beemelő szerkezet mindenképpen kell, így még 100 ezer forint körül kérhetünk extrát. 
Szeptembernél előbb ebből nem lesz autó, a közbeszerzést le kell folytatni, az autót le kell 
gyártani. Nem olyan gyorsan megy, ami fontos, hogy befogadtak minket a finanszírozási 
rendszerbe, így kapunk normatívát az üzemeltetésre.  
 
Madarász Dezső képviselő:  
Lacinak szerintem kellene kérnünk ülésfűtést. Télen nagyon jó szolgálatot tesz. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az benne van az alapcsomagban is.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ha egy kritikát megfogalmazhatok, én nem örülök neki, hogy ilyen magas ez az autó. 2,4 
méter. Tapasztalatból mondom, hogy elég lenne egy félmagas is. Ha használjuk 
kirándulásokra, sok helyen nem fog elférni alagutakban, kapukban stb. 
  
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Ráérünk még beszélni az extrákról. Szeptemberig még van időnk ezen gondolkozni.  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját a falugondnoki busz 
beszerzésével kapcsolatban. 
 
4.) Egyebek: 
 

 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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Sütő Ervinné polgármester: 
A busszal kapcsolatban szeretném, ha beszélnénk a garázsról is egy pár szót. Kértem egy 
ajánlatot a garázs építésére. 300 ezer forint munkadíjat és 716 ezer forint anyagdíjat számított 
ki, úgy, hogy tudjuk biztosítani a segédmunkát, illetve a téglát. Ebben az összegben nincsen 
benne a tető kialakítása. 1,5 millió forintba biztos benne lenne, ha úgy döntünk, hogy egy fix 
garázst építünk.  
Megvizsgáltam a könnyűszerkezetes garázs lehetőségét is. 6 méter x 5 méteres 2,2 méter 
belmagassággal 900 ezer forint körül van. Érdemes elgondolkoznunk, hogy melyik legyen. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
A könnyűszerkezetes nem csak olcsóbb, hanem mobil. Ki tudja, mit hoz a jövő lehet, hogy 
olyan szituációba kerülünk, hogy el kell vinnünk máshová.  
 
Riba László képviselő: 
Sok a téglánk, de sajnos nagyon rossz állapotban vannak. Nagyon sok munka, míg azt 
megpucolják.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ha fix garázst akarunk az engedélyköteles. Mennyi annak az engedélyezési költsége? 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
150 ezer forint körül van.   
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Könnyűszerkezetes garázst mi is tudnánk csinálni, és nem kerülne 900 ezer forintba. Meg 
tudnánk hegeszteni, csak anyagot kellene megvennünk. Töredékéből kijönnénk. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A helyzet ugyanaz, mint a busszal. Nem most kell döntenünk. Mindenki gondolkozzon rajta, 
hogy a legjobb megoldást találjuk meg. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékozatóját a falugondnoki busz 
garázsának kialakításáról. 
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 


