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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-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 az ülés előtt jelezte távolmaradását. 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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

40/2014 (VIII.21.) sz. képviselő-testületi határozat 
 Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a       
 2014. augusztus hó 21. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja  
 tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a Bodrogi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására. 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

2.) Előterjesztés a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
              dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
3.) Előterjesztés vis maior pályázat benyújtására. 

Előadó: sütő Ervinné polgármester 
  

4.) Egyebek 
 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a Bodrogi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására. 
 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény alapján a képviselő-testület hatásköre 
a helyi választási bizottság megválasztása. A választások napját 2014. október 12-ére tűzte ki 
a köztársasági elnök. A bizottságok megválasztásának augusztus 31-ig kell megtörténnie. A 
tagokat a jegyző terjeszti elő, melyhez módosító javaslatot a testület nem fűzhet. Bodrogon az 
előző két választáson semmi probléma nem merült fel. A bizottság minden tagja jól végezte a 
munkáját, így változatlan formájában szeretném a bizottságot előterjeszteni. Előzetesen 
levélben értesítettem a bizottsági tagokat és mindenki örömmel vállalta a feladatot a 
következő ciklusra is. Augusztus 25-étől már lehet ajánlóíveket kérni, és megkezdeni az 
ajánlások gyűjtését, egy választópolgár az új szabályok szerint több jelöltet is támogathat. A 
polgármesteri pozícióra való jelöléshez 11, a képviselőjelöltséghez 4 ajánlás szükséges.  A 
választási bizottság tagjainak esküt kell tenni a polgármester előtt, ezáltal válnak a választási 
bizottság teljes jogú tagjaivá.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További kérdés nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtja 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: 

 
41/2014 (VIII.21.) sz. képviselő-testületi határozat 
1./ Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 23. §-a szerinti jogkörében Bodrog községben:  
 
Bodrogi Helyi Választási Bizottságba  
 
Tagoknak: Pintér Róbertné 
 Lakcím:  Bodrog, Kossuth Lajos u. 2/B. 
  
 Galambos Tibor 
 Lakcím:  Bodrog, Kossuth Lajos u. 113. 
 
 Vajger János 
 Lakcím:  Bodrog, Petőfi u. 6. 
 
 Miha Tibor 
 Lakcím:  Bodrog, Kossuth Lajos u. 139/C. 
 
 Pamukiné Pintér Diána 
 Lakcím:  Bodrog, Petőfi u. 8. 
 
 
Póttagoknak: Gaál Ferencné 
 Lakcím:  Bodrog, Kossuth Lajos u. 117. 
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 Bajók Gábor Ferenc 
 Lakcím:  Bodrog, Petőfi u. 7. 
 

 
személyeket megválasztja. 
 
2./ A választási bizottság tagjai és póttagjai a Ve. 37. § (1) bekezdése alapján a 
megválasztást vagy megbízását követő öt napon belül, a szavazatszámláló 
bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt 
vagy fogadalmat tesz. 
 
3./ A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a 2010-ben 
megválasztott helyi választási bizottsági tagoknak a választási eljárás 
tisztaságának, törvényességének biztosításában végzett tevékenységükért. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
2.) Előterjesztés a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
              dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Törvényben meghatározták, hogy rendeletet kell alkotnunk a közterület elnevezés 
szabályairól. Nem átruházható testületi hatáskör a rendeletalkotás. Az eljárásrendet 
tartalmazza a rendelet. Amennyiben változtatni akarnánk valamelyik közterület nevén, a 
lakosságot megkérdezhetjük, de véleményük nem kötelező erejű. Bizonyos szabályokat át 
kellett vennünk a törvényből, mint például, hogy a XX. századi diktatúrák személyiségeinek 
mellőzése.  

 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletben már szabályoztuk a 
házszámozásra vonatkozó követelményeket. A lakosság számára javasolt egyfajta türelmi idő 
megszabása, amely 6 hónap a rendelet szerint. Ez alatt az idő alatt van lehetőségük a 
házszámokat beszerezni és felhelyezni. Az önkormányzat 2 éves türelmi időt kap az utcanév 
táblák elhelyezésére, mert ezt a költségvetésbe tervezni kell, anyagi vonzata miatt.  

 
Madarász Dezső képviselő: 
Egy dogot szeretnék a rendelettel kapcsolatban, ha javítva lenne. A házszámozás nálunk Dél- 
Nyugat irányú a Főutcától kezdődik 1-es számmal.  

 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Rendben a helyi sajátosságokkal kiegészítjük, javítjuk a tervezetet.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
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További hozzászólás az előterjesztésez nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtotta 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 megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

 
8/2014 (VIII.22.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014 (VIII.22.) önkormányzati 
rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 
házszámozás szabályainak megállapításáról. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
 
3.) Előterjesztés vis maior pályázat benyújtására. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A hírtelen lezúduló nagy esők következtében a bodrogi 88 hrsz. út megrongálódott, 
melyet helyre kell állítanunk. A helyreállítás költségét előzetesen 1, 9 millió Forintra 
becsülték. Ennek önerejét nekünk kell biztosítani. Kérem a testületet, hozzunk 
határozatot arról, hogy a költségvetésünkben biztosítjuk a megfelelő összeget, 
amennyiben elnyerjük a támogatást.   
 
További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett, a polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztés tartalmát.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:    
 
42/2014 (VIII.21.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
igényét a vis maior támogatás felhasználásnak részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II.15.) Korm. rendelet alapján, a Bodrog 88 hrsz. dűlő út vonatkozásában, melyet a 
hirtelen lezúduló csapadék rongált meg.  
Az önkormányzat vállalja, hogy költségvetésében 579 805 Forint önerőt biztosít. 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Sütő Erviné polgármester    
 
4.) Egyebek. 

 
4.1) Tájékoztató az önkormányzat és a hivatal pénzügyi helyzetéről. 
  
Sütő Ervinné polgármester: 
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Megkértem a pénzügyes kolléganőket, hogy készítsenek egy beszámolót az aktuális 
helyzetünkről.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Jól látom, hogy 7.62 főre kapunk normatívát és 10 köztisztviselőt foglalkoztat a hivatal? 
Lehet hogy rosszul emlékszem, de arról volt szó, hogy nem veszünk fel több 
köztisztviselőt, mint amennyit a normatíva finanszíroz? Egyébként véleményem szerint 
jól állunk, ha annyi embert foglalkoztatnánk, amennyire a normatívát kapjuk, még 
jobban állnánk.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A hivatal költségvetését tárgyaló együttes ülésen is elmondtam, hogy tavaly 
decemberben rendeződött a köztisztviselői létszám, ezen nem szeretnék változtatni, nem 
került felvételre senki, és jelenleg ezt nem is engedhetjük meg magunknak. Négy 
település feladatainak ellátására azonban kell a 10 fő tisztviselő. 
A dologi kiadásokat, ha megnézzük, láthatjuk, hogy a postaköltség sok, ez főként az 
adóértesítők kiküldése, és a választás miatt emelkedett meg. Az informatikai kiadások 
az új szoftverek vásárlása miatta, de ezek nélkül nem tudunk dolgozni. A kiküldetési 
költségeket a választás emelte meg, hiszen rengetegszer kellett Marcaliba mennünk. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A bodrogi költségvetésnél meg kell jegyeznem, hogy még kapunk vissza pénzt az 
iskolatető- felújításából. A kifizetési kérelmet beadtuk. Sajnos bármire pályázunk az 
önerőt ki kell fizetni és általában utófinanszírozottak is ezek a pályázatok.  
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
A sok dologi kiadás a közmunkából származik? 50%-kal több mint a hivatalnál.. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen a közmunkaprogramok miatta ennyi. Rengeteget kell kaszálni ezen a csapadékos 
nyáron. A személyi juttatás is több. AZ IKSZT-re nem kapjuk már a támogatást és a két 
dolgozónk bérét nekünk kell kigazdálkodni, ugyanakkor a pályázatban vállaltuk azt is, 
hogy az IKSZT nyitvatartása nem változik meg 5 évig. A falugondnoki szolgálattal 
kapcsolatban azonban jó hírrel szolgálhatok, ugyanis megjött a normatíva. 
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 


