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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án 19 
órakor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
Hiányzik:  Hajdu Gyula alpolgármester  
 
 
Meghívottak: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 Kiss Istvánné  pénzügyi vezető 
 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van, 
Hajdu Gyula alpolgármester előzetesen jelezte távolmaradását az üléstől személyes 
elfoglaltságai miatt. 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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

27/2014 (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. április hó 28. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.)Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról. 

       Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a falugondnoki kisbusz közbeszerzési felhívás tervezetének  
     elfogadására. 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
4.) Előterjesztés a gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosításáról. 

               Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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5.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott 
     hatáskörben hozott döntésekről. 

               Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
         6.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési beszámolójáról. 
               Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az írásos rendelet-tervezetet és mellékleteit a meghívó mellett megkapta a testület, van e 
valakinek valami kérdése a rendelettel kapcsolatban? 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Azért van szükség a rendelet módosítására, mert lezártuk a 2013. év könyvelését és át kell 
vezetni az előirányzatokat. Ez gyakorlatilag egy negyedik negyedévi beszámoló. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A 2013. évi költségvetési rendelet módosításához további kérdés nem érkezett, a polgármester 
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. 
  
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2014 (IV.30.) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013 (III.18.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
 

2.)   Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradványról.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Gyakorlatilag az előző napirendi ponthoz hasonló szerepe van a zárszámadási rendeletnek is. 
A 2013. évet zárja le. Elmondható, hogy jó évet zártatok. A hivatalnak át kell adni azt a plusz 
összeget, amit már együttes ülésen, a hivatali beszámolónál már megbeszéltetek.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 



3 
 

További kérdés a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló rendelettel kapcsolatban nem 
érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést 
 
Döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (IV.30.) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradványról.  

 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 

3.)Előterjesztés a falugondnoki kisbusz közbeszerzési felhívás tervezetének 
     elfogadására. 

 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az a véleményem, hogy meg kellene gyorsítanunk a közbeszerzési eljárást. Egy részletben 
fogjuk lehívni a pénzt. Továbbra is az a probléma, hogy bár a Ford állítása szerint megfelel az 
MVH által kiadott közlemény mellékletében feltüntetett paramétereknek, azonban erről 
hivatalos igazolást nem állítottak ki. Nem szeretném, ha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy 
kockáztatunk és a végén ki kell fizetnünk a busz teljes összegét, mert nem fogadják el a 
Fordot és vissza kell utalnunk a támogatást. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Ha szigorúan nézem a kiírást, a Ford nem felel meg a követelményeknek. Én nem merném 
felvállalni ezt a kockázatot, akkor sem, ha személy szerint én is jobb autónak tartom a Fordot. 
Ha a közbeszerzést kiírjuk Fordra és végül kiderül, hogy nem felel meg a pályázati kiírásban 
foglaltaknak elveszíti az önkormányzat a pénzt.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Nem tartom tisztességesnek, hogy így írták ki a pályázatot. Gyakorlatilag nem választhatunk, 
hogy milyen busz felelne meg a legjobban az igényeinknek, vagy melyikkel járnánk jobban 
anyagilag, esetleg melyiket tudjuk hosszútávon jobban fenntartani.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás a falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatban nem érkezett, a 
polgármester szavazásra bocsájtotta az előterjesztést: 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2014 (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőgazdasági és 
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Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által 
kiadott határozatban szereplő Volkswagen Transporter Kombi RT BMT, 
2.0CRTDI típusú kisbusz beszerzése mellett dönt. 
 
A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott gépjármű beszerzéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tervezetét az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő szempontok 
figyelembevételével jóváhagyja. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
4.) Előterjesztés a gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosításáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Jelenleg 10 610 Ft + Áfát fizetünk a Makai 2008 Kft-nek a gyepmesteri szolgáltatások 
ellátásáért. Levélben értesítettt, hogy szeretné megemelni ezt a jelenleg érvényben lévő 
díjat 20.000 Ft/ hó összegre. Ezt én egy kicsit soknak tartom. Bodrogról sok kutyát 
elszállít, a környező falvakban senkinek nincs vele szerződése, de én úgy gondolom, 
hogy nekünk azért szükségünk van rá, az emberek megszokták, hogy bejelentik az 
önkormányzatnak és mi elszállíttatjuk a kóborló állatokat. Megnéztem a Kft eseti díjait 
is, ha nincs szerződésünk egy kutya elszállítása akár 120 ezer forintunkba is kerülhetne. 
Javaslom, hogy kössük, meg a szerződést, csak egy kisebb rendelkezésre állási díjért. 
Mit javasoltok? 
 
Madarász Dezső képviselő:  
17 ezer forint? 
 
Riba László képviselő: 
16 ezer forint? 
 
Bodó Ferenc képviselő: 
15 ezernél nem adnék többet. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Én is 17 ezerre gondoltam.  
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Bodó Ferenc képviselő: 
Az már majdnem 70%-os díjemelés a 10 ezerhez képest. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
De ahhoz a 10.610 Ft-hoz még járul ÁFA is.  Ez a 17 ezer pedig ennyi és nincsenek 
plusz költségek. 
 
Riba László képviselő: 
Tényleg sok a kutya a faluban, és eddig mindig ellátta rendesen a feladatát. El tudom 
fogadni, hogy fizessük ki neki a 17 ezer forintot.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen és 1 nem szavazattal 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

29/2014 (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
  

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyepmesteri 
szolgáltatásra kötött vállalkozási szerződését a Marcali 2008 Kft- vel az alábbiak szerint 
módosítja: 
A szolgáltatás havi díja 2014. május 1-jétől: 17.000 Ft/hó.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatról a vállalkozót 
mihamarabb értesítse és ennek megfelelően a szerződést módosítsa. 

 
Határidő: 2014. május 1. 
Felelős: a határozat közléséért Sütő Ervinné polgármester 

 
5.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott 
     hatáskörben hozott döntésekről. 
 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
4 fő került olyan élethelyzetbe, hogy számára átruházott hatáskörben támogatást adtunk ez 
összesen 100 ezer forint értékben. a határozatok végrehajtásáról írásos előterjesztést küldtünk. 
 
További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így a polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztés. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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30/2014 (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. január 
14. és március 27. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, 
továbbá a szóló beszámolót. A polgármester beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről tudomásul vette. 
  
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
5.)  Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tevékenységéről. 
       Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Hetes Község belső ellenőrzési feladatait a Somogyjádi Belsőellenőrzési társulás útján látja 
el. A belső ellenőr Grószné Göndöcz Eszter. Elkészítette a társulás számára az éves jelentést. 
Hetesen az elmúlt évben egy ellenőrzés volt a pénzkezelési folyamatok szabályozottságát 
vizsgálták szabályszerűségi ellenőrzés keretein belül. A társulás már elfogadta a belső ellenőr 
által elkészített éves belsőellenőrzési jelentést. Kérem a testületet fogadja el az előterjesztés 
mellékletét képező jelentést. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel az előterjesztéshez további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban részvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2014 (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi 
belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző   
 
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 


