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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 
óra 30 perckor 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: 
 

43/2014 (IX.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
 Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a       
 2014. szeptember hó 18. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja  
 tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló helyi rendelet megalkotására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2014. évi kiegészítő támogatás igénylésére. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
3.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő 
csatlakozásról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
5.) Előterjesztés a 071/18-as helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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6.) Előterjesztés a 88 helyrajzi számú úttal kapcsolatos vis maior pályázatról. 

Előadó. Sütő Ervinné polgármester  
 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés a helyi népszavazásról és népi kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról. 
 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Hatályba lépett januárban egy új törvény, amely miatt minden önkormányzatnak felül kell 
vizsgálnia a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló helyi rendeletét. Bodrog 
Község jelenleg hatályos rendelete 1996-ban készült, ebben a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma 25 % van meghatározva. A képviselő-
testületeknek jelenleg csak arra terjed ki a hatáskörük, hogy a népszavazáshoz szükséges 
választópolgárok számát meghatározzák. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Nem szól ez a rendelet tervezet arról, hogy mikor érvényes, mikor eredményes a népszavazás, 
ezek a kérdések hiányoznak belőle, vagy ezt sem szabályozhatjuk? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A rendelettervezet egy nagyon „lecsupaszított” rendelet mindössze 5 §-ból áll, ennek az az 
oka, hogy a törvény csak és kizárólag a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok 
számát határozza meg. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Az előterjesztésben van egy szám, mely szerint a 25% a választópolgároknak 106 
választópolgárt jelent, nem sok ez egy kicsit? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az előterjesztés készítése során hibáztunk, a lakónépességből számítottuk ki, ezt javítani 
fogjuk a friss névjegyzék alapján. A rendeletbe csak százalék került be, hiszen a konkrét szám 
mindig változik és mindig az aktuálisat kell alapul venni.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További kérdés nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtja 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 az alábbi rendeletet alkotta: 
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9/2014 (IX.19.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014 (IX.19.) önkormányzati 
rendelete a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza  
 
2.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. 
évi kiegészítő támogatás igénylésére. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
              dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
Pénzügyesünk Zsuzsi megnézte, hogy milyen tartozásaink vannak. Szigorú kitételeket 
határoztak meg arra vonatkozóan, hogy mely tartozásállomány az, amire meg lehet igényelni 
ezt a támogatást.  
Csak 60 napon túli lejárt tartozás, közüzemi tartozás, iparűzési adó visszafizetés lehet benne. 
Ennek megfelelően Bodrog 3.104.000 Ft-ra tudja beadni igényét. 
 
További hozzászólás az előterjesztésez nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtotta 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 megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
44/2014 (IX.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy beadja 
támogatási kérelmét a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról, és a  
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet alapján  
mindösszesen 3. 104.000 Ft összegben.  
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

  Kiss Istvánné pénzügyi vezető 

 

3.)Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mindenkinek kiküldtük az előterjesztést és a mellékletét képező tervet is. Valakinek van 
megjegyzése ezzel kapcsolatban? 
 
Riba László képviselő: 
A tervek szerint minden rendben van, épületet tatarozni nem akarnak, de én látom, hogy 
omlik le a vakolat. 
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Hajdu Gyula alpolgármester: 
Benne van a 2015.-re tervezett feladatok között. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Vannak olyan hangok, hogy az év végén megszűnik a KAVÍZ mint szolgáltató, ebben 
az esetben ki fogja ezeket a tervek megvalósítani. Jövőre már lehet, hogy nem ők 
lesznek, bele kellett volna írni azt is, hogy a jogutód átveszi ezt a kötelezettségvállalást. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A jogutód köteles lesz átvenni, hiszen rá fognak szállni a KAVÍZ kötelezettségei is.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ad hoc módon készült ez a terv. Mennyire lehet komolyan venni? 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Ez egy terv, nem ígérvény, nem vállal vele kötelezettséget hogy ez 100 %-osan így lesz. 
Forráshiányra hivatkozva el lehet ettől térni. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További kérdés az előterjesztéshez nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztést: 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
45/2014 (IX. 18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a KAVÍZ 
Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft. által a Bodrog viziközmű- rendszer vonatkozásában 
készített és a 2011. évi CCIX. törvény 11§ alapján az önkormányzatnak benyújtott 
Gördülő-fejlesztési tervet (beruházási és felújítási-pótlási tervet) elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
 

46/2014 (IX.18.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bodrog Község Önkormányzata a KAVÍZ Kft. által elkészített és az ellátásáért felelős által 
jóváhagyott 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település viziközművét 
üzemeltető KAVÍZ Kft-t (7400 Kaposvár Áchim András u. 2.) bízza meg. 
 
Határidő: 2014.szeptember 15. 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
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4.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő 
csatlakozásról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Augusztus 27-én hirdették meg a 2015. évre szóló BURSA Hungarica pályázatot a 
felsőfokú tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű fiatalok támogatására. Úgy 
gondolom, ne vegyük el a lehetőséget attól, hogy ha úgy adódik támogatást folyósítsunk 
számukra. Ez nyilván függ az adott évi költségvetésünk teljesítésétől is. Volt már olyan 
évünk, hogy csatlakoztunk ugyan, de támogatást nem tudtunk folyósítani, a tavalyi 
évben megengedhettük magunknak ezt a kiadást. 
  
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ha a település kevésbé jó anyagi helyzetben lesz, akkor el lehet gondolkozni a 
támogatás összegének csökkentésén is. Sok településen kevesebb pénz adnak. Amit a 
település ad, ahhoz még ad a támogatáskezelő is. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
 47/2014 (IX.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a csatlakozási 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 1.  

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
5.) Előterjesztés a 071/18-as helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szeretném indítványozni a 071/18-as helyrajzi számon található ingatlan értékesítését. 
Megtakarításunk nincs, anyagi lehetőségeink korlátozottak. Pályázatokon való 
indulásunk feltétele mindig a megfelelő önerő rendelkezésre állása. Elesünk ezektől a 
pénzektől, ha ez hiányzik. A falubusz ÁFÁ- jának kifizetése is problémás volt. A 
hitelfelvételhez a bank mindenképpen NGM engedélyt kért, ezt csak akkor tudtuk volna 
kikerülni ha március 31-ig jelezzük hitelfelvételi szándékunkat, ez nyilván irreális 
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elképzelés, hiszen még akkor kézhez sem kaptuk a határozatot, hogy megnyertük. Saját 
költségvetésünkben a kertészet bevételei hoznak majd javulást, de az idén annyi bevétel 
nem várható, hogy a busz teljes ÁFÁ-ját fedezze. A tavalyi bevételből az iskola-
tetőszerkezetét felújító pályázatot tudtuk finanszírozni.  
A terület 8, 3 hektár, többen is testületi tagok voltatok akkor mikor 2004-ben megvettük 
ezt a területet sport komplexumot akartunk rajta létrehozni, sajnos azonban forráshiány 
miatt semmit sem tudtunk kezdeni vele.1,3 hektáron erdő van a többi szántó. Az erdőre 
annyit költöttünk az utóbbi időben, hogy ha kiszámoljuk az újratelepítés, a fásítás 
költségét, már ráfizetéses a terület. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ha az akkori vételárat, és amit azóta ráköltöttünk összeadjuk, már körülbelül 3-4 
millióban van a telek nekünk, haszna meg nincs.  
 
Riba László képviselő: 
Az erdőre még mindig nagyon sokat kellene költeni, szerintem ezt mindenképpen bele 
kell kalkulálnunk az árba. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az áron azt kérem, gondolkozzatok, egy ajánlat már érkezett 500 ezer Ft/ha-ról. 
 
További hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést. 
 
Sütő Ervinné polgármester érintettséget jelent be és nem kíván szavazni.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2014 (IX.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesít  
az önkormányzat tulajdonába tartozó 071/18-as  helyrajzi számú szántó valamint erdő 
művelési ágú ingatlanokat.  
Felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
           
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester    
  
 
6.) Előterjesztés a 88-as hrsz úttal kapcsolatos vis maior támogatásról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az elmúlt ülésen már határozatot hoztunk a vis maior támogatás igénybevételéről, ezzel 
kapcsolatban kell olyan határozatot hoznunk, ami a kiírásban foglalt minden elemet 
tartalmaz. Az önerő mértékét tartalmazza, valamint a biztosítás kötés vállalását. 
Nyilatkoznunk kell arról, hogy a saját forrás összegét költségvetésünkben biztosítjuk.  
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További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett, a polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztés tartalmát.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:    
 

49/2014 (IX.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: A felhőszakadás az útburkolatot megrongálta 80 fm 
hosszban. A jelzett napon a csapadék mennyisége 56 mm volt. A káresemény 
helye:7439 Bodrog 88 helyrajzi számú út. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2014. év % 
Saját forrás 258 532 Ft 10 % 
Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 
Egyéb forrás 0 Ft 0% 
Vis maior 
támogatási igény 

2 326 680 Ft 90% 

Források összesen 2 585 212 Ft 100 % 
 
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 2 585 212 Ft, melynek fedezete 
az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonvédelem  a tulajdonát képezi.  
 
A károsodott épület az alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
7439 Bodrog 88 hrsz, kötelező feladat: Helyi közutak fenntartása 
 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik, ennek megfelelően biztosítási összeget nem igényelt. 
 
A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt és vállalja annak 4 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a 
biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  
 
Bodrog Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását. Az önkormányzat más tulajdonában lévő vagyontárggyal a 
feladatát nem tudja ellátni. 
 
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésről szóló 
3/2014 (III.4.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.  
 
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 
 


