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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.- én 18 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Hajdu Gyula alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 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 az alábbi határozatot: 
 

50/2014 (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. szeptember hó 29. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igényléséről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

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

3.) Előterjesztés a Petőfi Sándor u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlannal 
kapcsolatos vis maior pályázatról. 
Előadó. Sütő Ervinné polgármester  

 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 



2 
 

 
1.)Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igényléséről. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Pénteken megjelent a 46/2014 (IX.25.) BM rendelet, a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról. A beadási 
határidő rendkívül rövid, ezért kellett összehívnunk ezt a testületi ülést, ilyen gyorsan. A 
pályázati kiírás értelmében 14.000 Ft/m3 támogatást kapunk, 94 m3-er fát 
igényelhetünk. Mivel Bodrog nem szerepel a tartós munkanélküliséggel sújtott 
hátrányos helyzetű települések között m3-enként 1000 Ft önerőre van szükség.  Az 
igényelt mennyiség függ a január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban 
részesülők számától, ugyanis ennek átlaga alapján számolták ki a mennyiséget. A 
támogatást olyan erdőgazdálkodónál kell felhasználnunk, akit a megyei kormányhivatal 
erdészeti igazgatósága nyilvántartott. A szállítás, valamint a lakosságnak történő 
kihordás is az önkormányzat költsége.  
Az önkormányzatnak a későbbiekben rendeletalkotási kötelezettsége is lesz. A pályázat 
benyújtási határideje rövid, október 6-án mindenképpen le kell zárnunk a pályázatot, 
ezért is volt szükséges még egy rendkívüli testületi ülést összehívnunk.    
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Eddig mindig igyekeztünk élni ezzel a lehetőséggel. A falu lakosságának anyagi 
helyzetét ismerve sokaknak lenne nagy segítség, ha a téi tüzelő beszerzéséhez hozzá 
tudnánk járulni. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi 
pontot. 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
51/2014 (IX.29.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014 (IX.25.) BM rendelet alapján kiírt pályázatra. 
Bodrog Község Önkormányzata a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 72§ (3a) bekezdés a) 
pontja szerinti nyilatkozatot teszi és saját forrásként (1000 Ft/m3 + ÁFA) a szükséges 119 380 
Ft önerőt vállalja.  
Bodrog Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
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2.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. 
évi kiegészítő támogatás igénylésére. 
 
 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Hiánypótlást kértek a pályázatunkkal kapcsolatban. A testületi határozatunkat kell 
módosítanunk, az összeg megjelölése nélkül kell beadnunk. 
 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, Sütő Ervinné 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 meghozta az alábbi határozatot: 
 
52/2014 (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 44/2014 (IX.18.) számú 
határozatát a következőképpen módosítja: 
 
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. 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

              Kiss Istvánné pénzügyi vezető 

 

3.) Előterjesztés a Petőfi Sándor u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlannal 
kapcsolatos vis maior pályázatról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
 
2014.szeptember 3-án a jelentős felhőszakadás az önkormányzati ingatlan csúcsfalát befelé 
döntötte, illetve a tetőszerkezetét megrongálta, és repedés keletkezett az ingatlan oldalán.  
A jelzett napon 25 mm csapadék esett, illetve 2014. szeptember 3-án 20 mm csapadék volt. 
Valamint az előtte lévő nagy mennyiségű csapadék hatására történt a káresemény. 
A vis maior eseménnyel kapcsolatos pályázati eljárást ismeritek, ugyanúgy lehetőségünk van 
beadni, mint amikor az úttal történt káresemény miatt beadtuk, azt is az esőzés rongálta meg.  
Az épület jelen állapotában balesetveszélyes, főként, hogy a közcélú munkások ezt használják 
melegedőnek.  
Kérem a testületet adjuk be a pályázatot az épület helyre állítására. 
 
Hajdu Gyula alpolgármester: 
Ha az önerőt meg tudjuk finanszírozni, akkor rendben. A balesetveszélyt mindenképpen el 
kell hárítanunk, talán kapunk hozzá valamilyen támogatást. 
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További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, Sütő Ervinné 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 meghozta az alábbi határozatot: 
 

53/2014 (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: Jelentős felhőszakadás az önkormányzati ingatlan 
csúcsfalát befelé döntötte, illetve a tetőszerkezetét megrongálta, és repedés 
keletkezett az ingatlan oldalán. Ingatlan: 7439 Bodrog, Petőfi Sándor u. 11, 92 
hrsz.-on. A jelzett napon 25 mm csapadék esett, illetve 2014.09.03-án 20 mm 
csapadék volt. Valamint az előtte lévő nagy mennyiségű csapadékozás hatására 
történt a káresemény. 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2014. év % 
Saját forrás 33 968Ft 10 % 
Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 
Egyéb forrás 0 Ft 0% 
Vis maior 
támogatási igény 

304 000Ft 90% 

Források összesen 337 968 Ft 100 % 
 
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 337 968 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 Petőfi Sándor u. 11.- önkormányzati épület 
 
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. 
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A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésről szóló 
3/2014 (III.4.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

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

 
Kmf. 

 
 
  ....................................   .....................................  
 Sütő Ervinné  dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


