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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én 18 
órakor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Hajdu Gyula alpolgármester 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
  
 
Meghívottak: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van, 
Bodó Ferenc képviselő előre jelezte távolmaradását. 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: 
 

35/2014 (VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. június hó 19. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft- vel kötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi rendelet megalkotásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet 
megalkotásáról.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4.) Egyebek 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel kötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére. 
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A KVG Zrt-vel az önkormányzatnak élő szerződése van, azonban az előterjesztésben leírt 
okok miatt, az új szabályozás szerint csak nonprofit társaság végezheti. A KVG Zrt-ből 
létrejött a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Velük kell szerződést kötnünk 
változatlan feltételek mellett.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A mellékletet kell figyelmesen megnéznünk, ebben van a lényeg. Az ürítések száma, a díjak 
meghatározása. Kizárólag olyan szervezetek végezhetik, amelyek legalább 51%-ban 
önkormányzati vagy állami tulajdonban vannak. Csak olyan szolgáltató végezheti, amely 
rendelkezik, úgynevezett OHÜ engedéllyel. Korábban úgy gondolta a szolgáltató, hogy 
folyamatos jogutódlás miatt nem kell új szerződést kötni, de a kormányhivatal kiadott egy 
állásfoglalást, mely szerint minden esetben szükség van új szerződés kötésére. Amennyiben 
nem biztosított a hulladékelszállítása a településen a katasztrófavédelem jelöl ki a település 
számára szolgáltatót, erre vonatkozóan a napokban kellett adatot szolgáltatnunk.    
 
18:05 perckor Madarász Dezső képviselő  megérkezett 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Ami érdekes még a szerződésben az a lomtalanítás. Évek óta nem volt már a településen, és 
akkor is külön kellett fizetni érte.  
  
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett. A polgármester szavazásra tette fel az 
előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

36/2014. (VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal 

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft.-vel (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) megkötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel megkötendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelet  

megalkotásáról. 
   Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az írásos előterjesztésben megismerhettétek a rendelet tervezetet. Átadnám a jegyzőúrnak a 
szót a rendeletet ismertetésével.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A szerződésnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások szerint a helyi 
rendelettel összhangban kell lennie. A rendeletnek szoros a kapcsolata a közösségi együttélés 
szabályairól szóló az ezen az ülésen megalkotandó rendelettel, hiszen az is tartalmazna a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokat. A Kormányhivatal két állásfoglalást is kiadott. 
Először azt mondták lehet egy rendeletbe az összes ilyen magatartás, utána azt mondták jobb 
lenne külön ágazati rendeletbe, ezért inkább így fogjuk csinálni, de először elfogadjuk ezt a 
rendeletet és ágazatonként felül fogjuk vizsgálni. Visszatérve a hulladékrendeletre, 
mindenképpen követnie kell a szerződéskötést egy rendeletalkotásnak, vagy módosításnak. 
Fel kell tüntetnünk a rendeletben, hogy ki a közszolgáltató, összhangban kell tehát lennie a 
kettőnek egymással.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az előterjesztéshez további hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

6/2014 (VI.20.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014 (VI.20.) 
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.  

 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 

3.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi 
rendelet megalkotásáról. 

            Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Átfogó mindenre kiterjedő rendelet tervezet került kialakításra a közösségi együttélés 
szabályairól, azt szolgálja ez a rendelet, hogy Bodrogon az élet elviselhető legyen. Első fokon 
a jegyző, másodfokon a testület jár el. A rendelet lehetőséget ad a bírságolásra. Az utóbbi 
időben bebizonyosodott, hogy amíg nincs szankció nem is lesz rend. Hiába írunk leveleket, 
hogy kaszálja le az udvarát, vagy tartsa zárva kóborló ebét.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
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Ettől kezdve a felelősség a jegyzőt fogja terhelni. nekem nem lesz célom a büntetés, de talán 
visszatartó erő lesz a településen.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A házszámtábla kitétele kötelező, hogy benne legyen ebben a rendeletben? Kötelezővé kell 
tennünk? Sokakban nem tudatosul még, hogy ezt ki kell tenni, erre külön fel kéne hívni a 
lakosság figyelmét, hogy pótolják.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ezt a testületnek kell eldöntenie, hogy mit von be ebbe a körbe és mit nem. Hasznosnak tűnik, 
hiszen a településen való tájékozódást nagyban megkönnyíti. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Házszámok esetén bonyolultabb kérdés, ha meg van osztva a telek és „peres” házszámok 
vannak. Ilyenkor ki dönti el, a házszámot? 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Nem a földhivatal adja ki? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szerintem a rendezési tervben szabályozzuk helyileg. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Utána fogok nézni a következő ülésre, hogy biztosat tudjunk.  
   
Madarász Dezső képviselő: 
Az újságban legyen bent a rendelet, hogy időben tájékozódhassanak róla az emberek.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Természetesen ki lesz hirdetve a rendelet a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblán, illetve 
feltesszük Bodrog Község honlapjára is. de nem muszáj hatályba lépnie rögtön a kihirdetés 
napján, dönthet úgy a testület, hogy ad egy türelmi időt, amíg az emberek felkészülhetnek.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Nincs erre szükség szerintem. A rendelet lehetőséget ad a mérlegelésre, vagy a bírság 
korlátlan enyhítésére. Eleinte maximum elnézőbbek leszünk, amíg mindenki megtanulja az új 
szabályokat.    
 
Madarász Dezső képviselő: 
Mi a célunk, hogy tudjanak róla az emberek, vagy, hogy ne tudjanak. Mi alapján büntetünk, 
ha nem lesz megfelelő nyilvánossága ezeknek a szabályoknak? Az idős emberek nem 
használják az internetet, hiába lesz fent.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A főbb szabályokról csinálunk egy 2-3 oldalas tájékoztatót, ez bekerülhetne az újságba. Itt is 
lehet egy példány az önkormányzaton, hogy bejöhessenek az emberek és megnézhessék. A 
temetőről szóló rendelkezéseket kitehetnénk a temetőhöz a hirdetőtáblára is.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
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A fűnyírásnál meg kell határoznunk, hogy hányszor kell levágni, milyen időközönként. A 
rendes tulajdonos persze akkor vágja le, amikor kell, amikor észleli, hogy nem szép a portája. 
Szerintem célszerűbb lenne úgy meghatározni, hogy az időjárás függvényében 
szükségszerűen vágja le. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Hozzátehetnénk, hogy a 20 cm-t azért ne haladja meg a fű magassága.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
A házszámokra visszatérve annyit azért megtehetnénk, hogy utána járunk, hol lehet 
viszonylag olcsón megrendelni a házszámokat. Sok idős ember lakik a faluban, ők nehezen 
fogják beszerezni, ha nem segítünk. Másrészt pedig kicsit egységesebb lenne a falukép is, ha 
több egyforma házszám lenne. Nagytételben olcsóbb is a lakóknak is.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Erre majd még visszatérünk.  
 
További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtotta a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotását. 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2014 (VI.20.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014 (VI.20.) 
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól. 

 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
4.) Előterjesztés a falugondnoki busz beszerzéséről  

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A szerződést már aláírtuk, a bankszámlát is sikerült megnyitnunk. Az Áfát kölcsönből kell 
finanszíroznunk ez 2 754 e Ft. Az a kérdésem, hogy 60 vagy 48 hónapra vegyük fel. A havi 
törlesztő részlet között a különbség 15 e Ft. A mostani buszunk árát beszámítják, annyival 
csökken az összeg.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Mikorra ígérik a legyártását? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Október-november körül lesz meg talán, már készül.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Valószínűsítik, hogy nyomott árat fognak adni a Fiatért ha beszámítják. most nagyon sok 
falugondnoki buszt fognak leadni a pályázat miatt. 
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Sütő Ervinné polgármester: 
Lehet, hogy jobb lenne, ha eladná az önkormányzat. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Véleményem szerint biztosan jobb áron tudnánk eladni, mintha beszámíttatjuk.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Amennyiben el is adjuk a buszt, azt csak a jövő évben tehetjük meg. A falugondnoki 
szerződést csak a harmadik negyedévben módosíthatnánk, azzal, hogy már másik busszal 
végezzük a szolgáltatást, ezt azonban nem fogjuk tudni megtenni, mert addigra nem érkezik 
meg a busz, így az új busz szinte már biztos, hogy csak január 1-jével léphet munkába, addig 
a Fiatot kell használnunk.  
 
További hozzászólás a falugondnoki busz beszerzéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatban 
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 határozatot hozta:  
 
37/2014 (VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat    
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy hitelt vesz fel a 
Porsche Bank Zrt.-nél. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fentebb említett bank 
szolgáltatását oly módon veszi igénybe, hogy a hitelösszeget 48 hónapos futamidővel fogja 
visszafizetni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fent megjelölt hitelkonstrukciót 
tartalmazó szerződés aláírására. 
  
Felelős : Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

5.) Egyebek: 
 
5.1.)  Beszámoló a pályázatokról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester   

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az iskola teteje elkészült. Biztosan lesz hiánypótlás, mert a bankszámlakivonatot még nem 
tudtuk csatolni. Az építési anyagok közül a tetőcserepet el tudnánk használni a sportöltöző 
tetejére, ami sajnos nagyon rossz állapotban van, beázik, a régi tégláinkra is lenne vevő. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Minél előbb el kell adni, hogy készülhessen a sportöltöző.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Először felhasználjuk, ami nekünk kell a sportöltözőhöz, utána ami megmaradt a régi 
cserépből és téglából odaadhatjuk.  
 
Riba László képviselő: 
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Olyannak kéne adnunk, aki mindenestül elviszi, és nem marad nekünk utána szemét. Jól 
lenne, ha helybelinek tudnánk segíteni vele. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Erre a kérdésre még visszatérünk, de az öltöző az első.  
A buszvárók felújításával kapcsolatos pályázatra is már elkészült már egy buszváró és egy 
szemetes. Sajnos a buszmegállók nem voltak jó állapotban, így azokon több a munka. 
Augusztusban lehet beadni az első kifizetési kérelmet, addigra szeretnénk, ha minél több 
elkészülne.  
 

5.2. Tájékoztató a gyerekek nyári táborozásáról.  
       Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Sajnos a napokban érte kritika az önkormányzatot, hogy nem foglalkozunk a gyerekekkel, és 
a kisgyerekes családok támogatásával. Bár az anyagi helyzetünk az utóbbi időben nem tehette 
lehetővé, hogy támogatást adjuk a könyvek vásárlásához, vagy az iskolakezdéshez, de 
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk támogatni a családokat.  
Két programot is szervezünk nyáron. Az első július lesz az IKSZT szervezésében. Egy hétre 
2500 Ft költséget jelent a szülőknek, amelyből az önkormányzat 1500 Ft-ot átvállal. Ebben 
benne van az utazás költsége, az étkezés költsége, illetve a programok költsége. A gyerekek 
nem fognak itt aludni, minden reggel elhozhatják a szülők és este hazaviszik. 
A másik lehetőség a „Kölyök Sziget” elnevezésű program, minden csütörtökön az IKSZT- 
ben várjuk programokkal az érdeklődő gyerekeket a nyári szünet ideje alatt.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Hallottam a tévében, hogy indul ismét a diákmunka program, amiben tavaly sokan dolgoztak 
nálunk. Lesz idén is az önkormányzaton ez a lehetőség? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Még nem tudjuk biztosan, hogy indul-e és ha igen milyen feltételekkel, ez még csak tervezet, 
ha indul, akkor fogunk pályázni, mert tavaly is nagyon lelkiismeretesen, jól dolgoztak a 
diákok, és a családoknak is jól jön ez kis plusz pénz.  
 

5.3.) Tájékoztató a falunapi előkészületekről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mint tudjátok a falunap július 19-én lesz, egy hónap múlva. Azért szerencsés ez az időpont, 
mert a zeneiskolások akkor fognak táborozni, ők is emelik a fényét a fellépésükkel, mellesleg 
pedig összeköthetjük a két rendezvény programjait. Jó lenne, ha minél kevesebbe kerülne az 
önkormányzatnak, nem szeretném a költségvetés terhére megrendezni és Bodrogon sosem 
volt szokás a falunapból nagy felhajtást rendezni, inkább a családias légkör volt mindig 
jellemző. Vadhúst már kaptunk felajánlásként 40 kg-t, és van már egy felajánlásunk egy 50 
kg-s süldőre. Reggel elkezdhetnénk főzni, 10 órától jöhetne az ugráló vár, és a körhinta. A 
gyerekek nagyon élvezték tavaly is. délben ebédelünk, majd délután kezdődnének a kulturális 
programok, műsorok. Kellene szponzorokat szereznünk lehetőleg minél többet. 
 
Riba László képviselő: 
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Én beszélek a fagylaltossal, aki tavaly is itt volt. Megpróbálom elérni, hogy megint ajánljon 
fel egy 100 gombócot a gyerekeknek, a különbözetet meg kifizetjük neki.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Ha más nem lesz, én megint bevállalom a légvárat, mint két éve is.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Kérem a testületet, hogy vegyen részt tevékenyen a falunap előkészítésébe, annál is inkább, 
mert előfordulhat, hogy családi okok miatt a falunap hetében nem tudok itt lenni. Ebben az 
esetben nektek kell intézni a dolgokat, de megpróbálok addigra mindent előkészíteni.   
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 


