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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 26-án 19 
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 
  
 
Meghívottak: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 Madarászné Nagy Ágnes családgondozó 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van, 
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: 
 

32/2014 (V.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. május hó 26. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés az „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó 

pályázatból megvalósuló mikrobusz beszerzése Bodrogon adásvételi szerződés 
keretében” című közbeszerzés eljárás eredményhirdetésére. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2013. évi munkájáról. 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
3.) Egyebek 

               Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés az „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó 
pályázatból megvalósuló mikrobusz beszerzése Bodrogon adásvételi szerződés 
keretében” című közbeszerzés eljárás eredményhirdetésére 

 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mint tudjátok elindult a közbeszerzési eljárás. A bontás május 21-én volt 14 órakor. A Karg 
Autó Kft ajánlata a kiírásnak mindenben megfelelt. 10 millió 200 ezer forint értékű a busz, 48 
hónap jótállással.  Az írásos előterjesztést mindenki elolvashatta, van esetleg kérdés vagy 
kérés ezzel a témával kapcsolatban? 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Annyit szeretnék kérni Lacitól, hogy amíg, ezt a régi buszt használja, ne álljon fel a 
díszburkolatra, mert folyik belőle az olaj, és tönkreteszi a burkolatot, ráadásul más is meg fog 
állni ott.  
 
Riba László képviselő: 
Egy nagyobb eső leviszi az olajfoltot, de majd ezentúl máshova fogok állni.   
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Tájékoztatom a képviselőket, a közbeszerzésekről  szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) 
alapján testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Szavazásra tette fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Felolvasta egyenként a települési képviselők nevét és kérte, hogy a felolvasáskor igennel vagy 
nemmel szavazzanak, vagy pedig tartózkodjanak a szavazástól. 
 
 Bodó Ferenc igen 
 Hajdu Gyula igen 
 Madarász Dezső igen 
 Riba  László  igen 
 Sütő Ervinné igen 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

33/2014. (V.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Ajánlatkérő 103/2013. 
(XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló mikrobusz 
beszerzése Bodrogon adásvételi szerződés keretében” nemzeti eljárásrendű 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban meghozta a közbeszerzési 
eljárást lezáró döntését és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a beérkezett 
ajánlatot érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
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Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja továbbá, 
hogy a kiküldött ajánlattételi felhívásra 1 db ajánlat érkezett be. A képviselő-
testület a Karg Autó Kft, 7400. Kaposvár, Árpád u. 37-39 ajánlatát érvényesnek, 
az ajánlattevőt pedig a teljesítésre alkalmasnak nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja: 

Ajánlattevő megnevezése: Karg Autó Kft 
Ajánlattevő székhelye: 7400. Kaposvár, Árpád u. 37-39 
Ajánlati ár (nettó HUF): 10.200.000 
Előírtnál magasabbjótállás megajánlása: 48hónap 
Gyári előírás szerinti névleges fogyasztás: 8.1L/100 km 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötési tilalom 
lejártát követően a Karg Autó Kft -vel a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 
 
 
2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2013. évi munkájáról. 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Madarászné Nagy Ágnes családgondozó: 
annyit fűznék hozzá az írásban elküldött beszámolómhoz, hogy amennyiben a testület 
bármely tagja problémát észlel, elhagyatott idős emberről tud mindenképpen jelezze felém. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Nagy változás következett be a bodrogi családsegítés feladatának ellátásában, Piroska elment, 
és helyére Ági jött, aminek személy szerint nagyon örültem, hiszen helybéli. Itt a hivatalban 
8-12-ig van fogadóórája, az emberek nem nagyon keresik. Kérem, amennyire lehetséges 
vegyél rész közösségi rendezvényeinken, talán még jobban megismered az embereket. Az 
iskolával is nagyon jó a kapcsolata a családsegítő szolgálatnak, onnan még hamarabb jön a 
jelzés. 
 
Madarászné Nagy Ágnes családgondozó:   
Azt azért el kell mondanom, hogy Bodrog volt az egyetlen falu a működési körzetemben 
ahonnan nem érkezett jelzés igazolatlan hiányzás miatt egyik iskolából sem.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Azt szeretném még kéni, hogy amennyiben te látsz olyan jellegű dolgot amelyről az 
önkormányzatnak tudnia kell jelezd felénk légy szíves.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az előterjesztéshez további hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztést.  
 
A döntésben 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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34/2014.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó 
értékeléséről, a családsegítő szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót és az jóváhagyólag 
elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
              Madarászné Nagy Ágnes családgondozó  

 
3.) Egyebek 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szombaton gyereknapot tartunk. Kérem a testület hozzájárulását, hogy erre vegyünk egy két 
lufit, csokit, és hasonlókat. Nem terveztünk nagy dolgokat, palacsintasütés lesz, játékos 
vetélkedők, a gyerekek remélem így is jól fogják magukat érezni. 
Beszélnünk kellene a mobilgarázsról is. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Mekkora kellene? 
 
Riba László képviselő: 
6 méter x 8 méteres, és akkor a többi gépünk is beférne. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szerintem jobban megérné, mint építtetni, utána kell néznünk, a lehetőségeknek.  
A pályázatok kivitelezése elindult a leglátványosabb talán az iskola tetőszerkezetének 
felújítása. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Az új ablakokhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy érdemesebb lenne szerintem műanyag 
ablakot beépíteni, már ugyanannyiba kerül, mint a fa, de sokkal időállóbb. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az ablakokat már meghozta a kivitelező, fából vannak. 
 
Riba László képviselő:  
Jók lesznek azok. Jól be vannak vonva, le vannak kezelve, időtálló tud lenni az is. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Nem okoz problémát, hogy külső arculat változni fog? 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Régen hozzá sem lehetett nyúlni egy épülethez építési engedély nélkül.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
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Nem érint tartószerkezetet, így nem kell engedélyt kérünk. Az arculatváltozás pedig nem 
jelent gondot, nem áll védettség alatt.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Nem lehetne két ablak közé tetőkibúvót tenni? Jóval olcsóbb viszont ugyanúgy fényt ad.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Utcaszinten ne csúfítsuk el ilyennel. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Teljesen ugyanúgy néz ki, csak másként nyílik. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Meg fogom kérdezni a kivitelezőt, hogy van e rá lehetőség. A buszvárók és a szemetes 
felújítására szolgáló pályázat kivitelezésének is neki kell állnunk, mert július 1-ig be kell 
nyújtani az első kifizetési kérelmet. 5 darab buszmegálló lefestése, és 7 darab szeméttároló 
kialakítása szerepel a pályázatban.     
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 


