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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 22-én 18 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 
 
 
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 tisztviselőjét. 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: 
 

38/2014 (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. július hó 22. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés Somogyjád Község Önkormányzat településrendezési eszközök 

módosításának egyeztetéséről.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

1.) Előterjesztés Somogyjád Község Önkormányzat településrendezési eszközök 
módosításának egyeztetéséről. 

 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az előterjesztésben foglaltakat elolvasva láthattátok miről van szó, nem is szeretném tovább 
ragozni, mert minket igazán nem érint a dolog. Somogyjád megszeretné változtatni a 
településrendezési tervét és ehhez kell nekünk hozzájárulnunk. 
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján a településrendezési tervek módosításához kell 
egy véleményezési szakaszt biztosítani a környező települések számára. Ez alatt az idő alatt 
élhetnénk észrevételekkel a településrendezési terv változásaival kapcsolatban. A módosítás 
főként belterületet érintene. 
 
Riba László képviselő: 
Semmi probléma nincs ezzel, járuljunk hozzá. Nekünk ez nem okoz gondot.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett. A polgármester szavazásra tette fel az 
előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

39/2014 (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyjád Község 
Önkormányzat településrendezési eszközök módosításának egyeztetési 
változatával egyetért. A településrendezési eszközök módosítása Bodrog Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 
17/2005 (XII.22.) önkormányzati rendeletével nem ütközik, ezért Somogyjád 
Község Önkormányzat településrendezési eszközök módosításainak elfogadásával 
kapcsolatban kifogással nem él. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1 sz. 
mellékletében szereplő nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint  

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

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 


