
J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 18 
órakor a Bodrogi Önkormányzat megtartott alakuló ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József képviselő 
 Bodó ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Pintér Róbertné HVB elnöke 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sütő Ervinné polgármester  
Tisztelettel köszöntöm Bodrog Község Képviselő-testületének alakuló ülésén megjelenteket, 
képviselőtársaimat, Pintér Róbertnét a helyi választási bizottság elnökét, a jegyzőt, és a 
település jelen lévő kitüntetettjeit, lakóit, munkatársakat. 
Megállapítom, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselő jelen 
van. Bejelentem, hogy az előzetes egyeztetések alapján az egyes tisztségek választásával 
kapcsolatos napirendek tekintetében a jelöltek a zárt ülés tartását nem kérték, tehát nyilvános 
ülés keretében kerül sor azokra.  
Az ülést megnyitom. 
 
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 
annak sorrendjének elfogadását. 
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. 
Köszönöm. 
 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
54/2014. (X. 22.) Képviselő-testület határozata: 
 
A képviselő-testület az 2014. október 22-i alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

1. A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról 
Előadó: Pintér Róbertné HVB elnök 
 

2. Képviselő-testületi tagok eskütétele 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

3. polgármester eskütétele 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
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4. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

5. Bodrog Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet megalkotása 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

6. Ügyrendi döntés a Ügyrendi Bizottság választásához kapcsolódóan az alakuló 
ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

7. Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

8. Az alpolgármester megválasztása 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

9. Az alpolgármester eskütétele 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

10. Tájékoztatás a polgármester illetményéről 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

11. Polgármester költségtérítése 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

12. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

13. Alpolgármester költségtérítésének 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

14. A gazdasági program kidolgozására megbízás 
Előadó: Sütő Ervinné  polgármester 
 

15. Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

16. Javaslat a polgármester megbízatása megszűnésével összefüggő munkajogi 
intézkedésekre 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

17. Egyebek 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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Sütő Ervinné polgármester 
Felkérem Pintér Róbertnét, a Bodrogi Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 2014. 
október 12-én lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás 
eredményét.  
 
 
1.) A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról 

Előadó: Pintér Róbertné a helyi választási bizottság elnöke 
 
Pintér Róbertné HVB elnök 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a választás kitűzését követően megkezdte munkáját. A 
bizottság a Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. augusztus 21-én 
választott tagokon felül kiegészült a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet által delegált 
személyekkel. A szavazást megelőzően 5 fő, a szavazás napján illetve az eredmények 
végleges megállapításáig hét fő dolgozott a bizottságban.  
 
A Bodrogi Helyi Választási bizottság 2014. szeptember 08-ig két polgármester-jelöltet Sütő 
Ervinnét és Bödör Bélát vett nyilvántartásba. Az egyéni listás választáson a határidőig 10 
jelölt kérte a nyilvántartásba vételét: 
 

• Bodó Ferenc 
• Apáti Tibor Lajos 
• Kovács Balázs József 
• Bödör Béla 
• Madarász Dezső 
• Szentgróti József 
• Kovács Béláné 
• Hajdu Gyula 
• Pamukiné Pintér Diána 
• Riba László 

 
 
A polgármester és egyéni listás jelöltek nyilvántartásával kapcsolatban fellebbezés nem 
érkezett. 
 
A választási bizottság az önkormányzati választások kitűzését követően 6 alkalommal 
ülésezett, és 23 határozatot hozott. 
 
A bizottság határozatai ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be Somogy Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz illetve a bírósághoz.  
 
A választási bizottság tagjai pontosan és lelkiismeretesen, esküjükhöz híven látták el 
feladatukat. Az üléseken a legtöbb alkalommal teljes létszámban jelen voltak, döntéseiket 
egyhangú szavazással hozták, döntésük motivációja mindig a törvényesség érvényesítése volt. 
Jól és harmonikusan együttműködtek Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 
választott és a jelölő szervezet által delegált bizottsági tagok. 
 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a polgármester-választás eredményét a 22/2014. (X.12.) 
sz határozatával, az egyéni listás képviselő-választás eredményét a 23/2014. (X.12.) sz. 
határozatával állapította meg. A polgármester, illetve az egyéni listás képviselő-választás 
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eredményeit megállapító határozatokkal szemben a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvényben meghatározott határidőig fellebbezést nem nyújtottak be, így a bizottság 
a választás eredményét véglegesnek nyilvánította. 
 
A polgármester választás eredménye a következő: 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 357 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 197 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 197 
Eltérés a szavazóként megjelentek számától 0 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 6 
Érvényes szavazólapok száma 191 
 
A polgármester-jelöltek az alábbi szavazatot kapták: 
polgármester-jelölt Szavazat % 
Sütő Ervinné 173 90,58% 
Bödör Béla 18 9,42% 
 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság a fenti eredmények alapján megállapította, hogy 
Bodrog községben a polgármester választása eredményes volt, a választópolgárok Sütő 
Ervinné független jelöltet választották polgármesternek. 
 
Az egyéni listás választás eredménye a következő: 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 357 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 197 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 197 
Eltérés a szavazóként megjelentek számától 0 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 4 
Érvényes szavazólapok száma 193 
 
A képviselő-jelöltek az alábbi szavazatot kapták: 
Képviselő-jelölt Szavazat 
Bodó Ferenc 94 
Apáti Tibor Lajos 43 
Kovács Balázs József 21 
Bödör Béla 12 
Madarász Dezső 99 
Szentgróti József 139 
Kovács Béláné 23 
Hajdu Gyula 84 
Pamukiné Pintér Diána 70 
Riba László 88 
 
A Bodrogi Választási Bizottság a fenti eredmények alapján megállapította, hogy Bodrog 
községben az egyéni listás képviselő-választás eredményes volt, a kapott szavazatok 
sorrendjében az alábbi személyek jutottak mandátumhoz és alkotják a képviselő-testületet: 
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1. Szentgróti József 
2. Madarász Dezső 
3. Bodó Ferenc 
4. Riba László 

 
A Bodrogi Helyi Választási Bizottság és a magam nevében a polgármester asszonynak és 
valamennyi megválasztott képviselőnek jó munkát, erőt, egészséget kívánok. Kívánom, hogy 
választási programjukhoz híven a bodrogi polgárok érdekeit szolgálják és képviseljék. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megköszönöm a választási bizottság elnökének tájékoztatóját, megkérdezem van-e kérdés, 
észrevétel? 
 
 
2.) Képviselő-testületi tagok eskütétele 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző helyi választási bizottság elnöke 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 
 
Felkérem a tisztelt képviselőket, hogy szíveskedjenek utánam mondani az eskü szövegét. 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bodrog fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
Köszönöm, foglaljanak helyet.  
Felkérem a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá! 
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)  
 
 
3.) Polgármester eskütétele  

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző  
Felkérem tisztelt jelenlevőket, hogy a polgármester eskütételéhez szíveskedjen felállni! 
 
Felkérem Sütő Ervinné polgármester Asszonyt, hogy szíveskedjen utánam mondani az eskü 
szövegét. 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bodrog fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Köszönöm, foglaljon helyet.  
Felkérem tisztelt polgármester Asszonyt, hogy az esküokmányt írja alá. 
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(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
2014. október 12-én lezajlottak a választások. Megállapítom, hogy Bodrog község 
választópolgárai a folytonosság mellett döntöttek. Gratulálok mindenkinek a 
megválasztásához. 
 
Olyan önszerveződő helyi hatalom gyakorlása folytatódhat továbbra is, amelyben a lakosság 
közvetlenül, illetve megválasztott képviselői útján- törvények kereti között- önállóan és 
demokratikusan intézheti a helyi érdekű közügyeket. 
 
A legfontosabb feladatunk a lakosság felé való nyitás, őszinte nyílt párbeszéd és tájékoztatás. 
Különösen nagy figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő fiatalokra, 
hogy segítsük tehetségük kibontakoztatását. 
 
A feladatok ellátásában meg kell találni azokat a pontokat, amelyek a Bodrogon élő emberek 
igényeit minél jobban figyelembe véve megfelelnek az elvárásoknak. 
 
Az elmúlt ciklusokban a településünk olyan irányba fejlődött, amely megalapozta az itt élő 
emberek életminőségnek javulását. Ezt a fejlődési folyamatot a nehéz gazdasági helyzet miatt, 
nem lesz könnyű fenntartani, ezért olyan programot kell kidolgozni, amelyek biztosítják a 
fenntarthatóságot. 
A feladat finanszírozás miatt, csakolyan nem kötelező feladatokat tudunk elvégezni, amire 
saját bevételeink lehetőséget adnak, csak olyan pályázatokra tudunk pályázni, aminek az 
ÁFÁ-ját ki tudjuk fizetni. A településünk elhelyezkedése, nagysága miatt, nincsenek üzemek, 
vállalatok, kevés vállalkozás működik, amelyektől befolyt iparűzési adót fejlesztésekre 
tudnánk használni. A kommunális adó lecsökkentésével –ez a lakosság terheinek az 
enyhítésére történt- saját bevételeink csökkentek, amelyet fejlesztésekre fordíthatnánk. 
 
Az elmúlt ciklusokban eredményes volt a civil szervezetekkel való kapcsolatunk, amely 
annak volt köszönhető, hogy tudtunk együtt döntéseket hozni, kompromisszumot kötni a 
közösségi célok érdekében. Ezt gyakorlatot a jövőben még erősíteni kell, mert a  
településünkért az itt élőkért nekünk magunknak kell sokat dolgozni, mert ha mi magunk nem 
vagyunk képesek áldozatokat hozni, élhetőbb környezetet teremteni magunknak, akkor ehhez 
segítséget sem kérhetünk. A cél az, hogy mindenki érezze jól magát településünkön. 
 
A polgármesteri program három fő részre osztható:  
 

1. Településüzemeltetés, működtetés 
2. Fejlesztések 
3. Közösségépítés 

 
1.Településüzemeltetés, működtetés 

• A meglévő intézmények az IKSZT, kultúrház, orvosi rendelő megfelelő színvonalú 
működtetése 

• A könyvtár az e-Magyarországpont színvonalas működtetése 
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• Az önkormányzati utak, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása az érintettek 
bevonásával 

• Temetők karbantartása 
• A közmunkaprogramokra (Start mintaprogram, kertészet) való sikeres pályázatok 

benyújtása a munkanélküliek foglalkoztatására 
• Község szépítése, parkok karbantartása 
• A szociálisan rászorulók hatékony segítése 
• A lakatlan ingatlanok tulajdonosaival való kapcsolat rendszeressége, a község 

rendezett képének megőrzése érdekében  

2. Fejlesztések 
• Felső -Bűi ravatalozó felújítása 
• Játszótér építése 
• Járdák felújítása 
• Sportöltöző felújítása 
• A meglévő épületeink rendszeres karbantartása, felújítása 
• Vállalkozásbarát környezet kialakítása-munkahelyek teremtésének lehetősége 
• Belterületen árkok ásása lakóingatlanok védelmében 
• Önkormányzati közutak javítása, karbantartása 
• Dűlőutak karbantartása az utak melletti földtulajdonosok bevonásával 

3. Közösségépítés 
• A helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal kapcsolat tartása, információcsere 

fejlesztése 
• A közösségi életbe a falu minél nagyobb részének bevonása 
• Az IKSZT működésével a kulturális élet továbbfejlesztése, a helyi kulturális 

művészeti tevékenységek támogatása 
• Az ifjúság szabadidős tevékenységének támogatása 
• A faluban működő alapítványokkal való kapcsolat erősítése 
• A baptista gyülekezet által fenntartott oktatási intézménnyel rendszeres kapcsolattartás 

kialakítása, bevonásuk a falu közéletébe 
• A fiatal családok támogatása, letelepedésük segítése, a lakosságszám csökkenésének 

megállítása 
• Testvérkapcsolat keresése 

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti programot átgondolva, kiegészítve 
ötleteikkel, javaslataikkal kiegészítve tudjuk elkészíteni a ciklusprogramot, mely a 
lakosság legszélesebb rétegének megfelel.  

 
Kérdés? 
Vélemény? 
 
Kérem, hogy a képviselő-testület az általam ismertetett elképzeléseket fogadja el. Aki egyetért 
a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 
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Ellenszavazat? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
55/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati képviselő-testülete a polgármester 
ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadja. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
5.) Bodrog Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Dr. Lukács Zoltán jegyző 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 43.§ (3) bek. alapján  A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e 
törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság 
vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 
tiszteletdíjukról. 
 
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a mindenkori képviselő-testület és 
szervei működésének részletes szabályait tartalmazza, ezért indokolt, hogy azt az új testület a 
saját maga által kialakítani kívánt gyakorlathoz igazítsa. E rendelet megalkotása, 
felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni a kötelező tartalmi elemekre, illetőleg célszerű 
egyes nem kötelező elemek részletes szabályozása is, a testületi működés hatékonyabbá és 
gördülékenyebbé tétele érdekében.  
 
Az SZMSZ felülvizsgálatát az is indokolja, hogy az Mötv. egyes rendelkezései, a szakaszos 
hatálybaléptetés miatt az önkormányzati választás napját követően hatályba lépnek, így az 
SZMSZ azokkal ellentétes szabályozást nem tartalmazhat. Minden választási ciklus kezdetén 
a felülvizsgálatot el kell végezni. 
 
A képviselő-testület rendeletét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg. 
 
A szervezeti és működési szabályzat kötelező tartalmi elemeit az Mötv. 53. § (1) bekezdése 
állapítja meg. 
 
Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
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Megnyitom a tervezet felett a vitát. 
Kérdés? 
Hozzászólás? 
 
A vita lezárását követően szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. A tervezet 
elfogadáshoz a megválasztott képviselők több,  mint felének elfogadó szavazata kell. 
 
Megkérem a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
Ellenszavazat? 
Tartózkodás? 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 
10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

 
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el.  
 

SZÜNET 
A képviselő-testület ülése a rendelet kihirdetését követően 18 óra 35 perckor folytatódott. 
 
6.) Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen 

titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt 
szavazással választjuk-e meg a bizottságok tagjait és elnökeit. A nyílt vagy titkos szavazásra 
vonatkozó javaslat ügyrendi kérdés. Az ügyrendi javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok 
egyszerű többségi szavazata szükséges.  
 
Javaslom, hogy a testület nyílt szavazással döntsön a bizottságok tagjainak és elnökének 
megválasztásról. 
 
Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  
Ellene? 
Tartózkodott? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot  
hozza: 
 

56/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozata 
Bodrog Község Önkormányzat  képviselő-testülete a Ügyrendi Bizottság 
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tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással dönt.    
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
 
7.)  Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Javasolom, hogy válasszuk meg az Ügyrendi Bizottságot. A bizottság az SZMSZ szerint 3 
tagú, melynek tagjai képviselők. A bizottság elnökének Madarász Dezső képviselőt, képviselő 
tagjainak Bodó Ferenc és Riba László képviselőt, javasolom.  
A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Bejelenti személyes érintettségét és kéri kizárását. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Bejelenti személyes érintettségét és kéri kizárását. 
 
Riba László képviselő 
Bejelenti személyes érintettségét és kéri kizárását. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Madarász Dezső, Bodó Ferenc és Riba 
László képviselőket az Ügyrendi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásából ne zárjuk 
ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

57/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat  képviselő-testülete Madarász Dezső, Bodó Ferenc 
és Riba László képviselőket a Ügyrendi Bizottság tagjainak és elnökének 
megválasztásából nem zárja ki. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Madarász Dezső képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökének 
megválasszuk, kézfelemeléssel jelezze! Az elnök megválasztásához a megválasztott 
képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
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Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
58/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Madarász Dezső képviselőt az 
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Kérem, hogy aki egyetért Bodó Ferenc és Riba László képviselőknek a Ügyrendi Bizottság 
tagjává történő megválasztásával az kézfelemeléssel szavazzon. A tagok megválasztásához a 
megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
59/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Ügyrendi Bizottság 
tagjainak Bodó Ferenc és Riba László képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
 
8.) Az alpolgármester megválasztása 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az Mötv. 74. §-a alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert, választ. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül 
választ meg, ez azt jelenti, hogy egy alpolgármester megválasztása kötelező. Az 
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 
megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el 
feladatait. Az alpolgármesteri tisztség betöltésére Szentgróti József képviselő személyében 
teszek javaslatot. A jelölt nem kérte zárt ülés tartását.  
 
Szentgróti József alpolgármester jelölt 
Bejelenti személyes érintettségét és kéri kizárását. 
 
Sütő Ervinné polgármester  
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A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Szentgróti József képviselőt az 
alpolgármester megválasztásából ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

60/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete Szentgróti József képviselőt 
az alpolgármester megválasztása napirend döntéséből nem zárja ki.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Az alpolgármester megválasztása, titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására 
felkérem az Ügyrendi Bizottságot. Felhívom a képviselő-társaim figyelmét, hogy az 
alpolgármester-jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” 
oszlopban lévő körben elhelyezett jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők 
számának a fele. Felkérem a jegyzőt, hogy készítse el a szavazólapokat. A szavazólapok 
elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 

SZÜNET 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Felkérem a Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét! 
 
Madarász Dezső Ügyrendi Bizottság elnöke  
Szavazásra jogosult 5 képviselő volt. 
Az urnában 5 szavazólap volt  
Érvénytelen szavazólap nem volt. 
 
alpolgármesterként Szentgróti József képviselőre leadott  

igen szavaztok száma: 5 
nem szavazatok száma: 0 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Szentgróti József képviselőt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül alpolgármesternek megválasztotta. Az alpolgármesternek 
sok sikert kívánok a munkájához. 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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61/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete Szentgróti József képviselőt 
alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: Azonnal 

 
 
9.)  Az alpolgármester eskütétele 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az alpolgármester e minőségben is köteles esküt tenni, mivel vonatkoznak rá a 
polgármesterre irányadó szabályok. Nem elégséges a képviselői minőségben tett eskü, mivel 
alpolgármesterként a képviselői jogok gyakorlásán túl a polgármestert illető hatásköröket is 
gyakorolhat.  
 
Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 
Felkérem Szentgróti József alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utánam 
mondani.  
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bodrog fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Felkérem tisztelt alpolgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá. 
Köszönöm, szíveskedjenek helyet foglalni. 
(Az esküokmányok a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 
10.) Tájékoztatás a polgármester illetményének összegéről 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Jelentős jogszabályi változás történt a polgármesteri illetmény, illetve tiszteletdíj 
megállapításával kapcsolatosan. A jelenleg hatályos szabályozás szerint (Mötv. 71. §) a 
polgármesteri illetményt és tiszteletdíjat a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg, 
vagyis a polgármester illetményének, tiszteletdíjának összege nem helyi döntés függvénye. A 
polgármester e tisztségét főállásban tölti be. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a 
polgármesteri illetményt a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg, vagyis a 
polgármester illetményének összege nem helyi döntés függvénye.  
 
A polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben meghatározott illetményének 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település 
polgármestere esetében; 149.575,-Ft 
 
helyettes államtitkár illetménye összesen: 747.877,- Ft 
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A polgármestert az illetményén, felül költségtérítés is megilleti, amely az illetmény, illetve a 
tiszteletdíj 15%-a. 
 
A hatályos jogszabályok alapján a település lakosságszámára (426 fő) tekintettel a 
polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott illetményének  20%-a, vagyis 149.575 Ft/hó. 
Madarász Dezső képviselő: 
Felháborítónak, és ízléstelennek tartom, hogy a kis, 500 fő alatti települések polgármesterei 
ilyen bért kapjanak. Egy 1500 és egy 500 fős település között a feladatok ellátása tekintetében 
nincs olyan hatalmas különbség, mint ami a bérben megmutatkozik. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek.  
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 
kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több,  mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Sütő Ervinné polgármestert a 
döntéshozatalból ne kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
62/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert 
illetményének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Sütő Ervinné polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdése a) pontja alapján, 
figyelembe véve a település lakosságszámát - a helyettes államtitkár közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményének 20 %-a, vagyis 149.575 Ft.  
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
63/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Sütő Ervinné polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdése a) pontja 
alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát - a helyettes államtitkár 



15 
 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményének 20%-
a, vagyis 149.575 Ft/hó. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
11.) A polgármester részére költségtérítés megállapítása 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 
A polgármestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti, amely az illetményének 15%-
a, 22.436,-Ft A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a 
költségtérítés összegét illetően. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
A bérről már elmondtam a véleményemet, ezt még inkább felháborítónak tartom. 
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Ezek a kisebb falvak, mint például Bodrog is távolabb vannak általában a várostól, még több 
költséget jelent egy ügyintézés, így logikátlannak tartom ennek az összegnek a megállapítását.    
 
Sütő Ervinné polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek. 
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 
kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Sütő Ervinné polgármestert a 
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

64/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert 
költségtérítésének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Sütő Ervinné polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének 15%-a, vagyis 
22.436 Ft/hó. 
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Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

65/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Sütő Ervinné polgármester részére a  költségtérítés mértéke illetményének 15 %-a, 
vagyis 22.436,-Ft/hó. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
12.)  Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Következő napirendi pontunk az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Bejelentem, hogy a döntés személyemet érinti, kérem, hogy a testület döntsön a szavazásból 
kizárás kérdésében. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Szentgróti József alpolgármestert a 
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

66/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentgróti József 
alpolgármestert tiszteletdíjának meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításának alapját 
a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege jelenti. Vagyis azt kell 
figyelembe venni, hogy amennyiben társadalmi megbízatású polgármesterünk lenne, akkor 
annak mennyi lenne a tiszteletdíja. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése értelmében a társadalmi 
megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű 
tiszteletdíjra jogosult. Figyelembe véve a település lakosságszámát, a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 74.787,- Ft/hó lenne. Ez az összeg jelentheti a kiindulópontot az 
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alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál, ugyanis az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 
ennek az összegnek a 70-90 % közötti összegben határozható meg az alpolgármester 
tiszteletdíja. 
 
Fentieket figyelembe véve javaslom Szentgróti József alpolgármester tiszteletdíját 53.000 
Ft/hó összegben megállapítani, amely 70,89 %. 
 
Az alpolgármester az alakuló ülést megelőzően írásban arról nyilatkozott, hogy a számára járó 
tiszteletdíj egy részéről lemond, és 31.600,- Ft/hó tiszteletdíjra tart igényt. 
 
Az alpolgármester lemondó nyilatkozata alapján tiszteletdíjára 31.600,- Ft/hó összegben 
teszek javaslatot.  
 
Van-e más javaslat? 
 
Aki egyetért azzal, hogy Szentgróti József alpolgármester tiszteletdíja az Mötv. 80. § (2) 
bekezdése alapján lemondó nyilatkozatát figyelembe véve 31.600,- Ft/hó összegben kerüljön 
megállapításra, kérem, kézfeltartással jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

67/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Szentgróti József alpolgármester - Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján megillető 
53.000 Ft/hó összegű tiszteletdíja - a lemondó nyilatkozata alapján 31.600,- Ft/hó. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
13.) Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása  

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a tiszteletdíján felül költségtérítés is 
megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a 
képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Bejelentem, hogy a döntés személyemet érinti, kérem, hogy a testület döntsön a szavazásból 
kizárás kérdésében. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Szentgróti József alpolgármestert a 
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
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Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
 
68/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentgróti József 
alpolgármestert költségtérítésének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Szentgróti József alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15%-a, 
vagyis 7950 Ft/hó. 
Ellenvélemény? Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
69/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Szentgróti József alpolgármester részére a  költségtérítés mértéke illetményének 
15 %-a, vagyis 7950 Ft/hó. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
14.) Gazdasági program kidolgozására megbízás 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az Mötv. 116. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a gazdasági programot, 
fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. 
 
Az előző képviselő-testület 46/201X.(IV.12.) sz. határozatával fogadta el az önkormányzat 
gazdasági programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. Erre 
tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő 
hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági 
program előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a képviselő-
testület részemre. 
 
Kérdés? 
Hozzászólás? 
Van-e valakinek más javaslata? 
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Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével a 
polgármestert bízza meg a képviselő-testület, kérem kézfeltartással jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
70/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
A képviselő-testület megbízza Sütő Ervinné polgármestert az önkormányzat 
gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2015. március 20. 

 
 
15.)  Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A települési képviselők tiszteletdíját a 15/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelettel többször 
módosított 4/1991. (XII.19.) rendelet szabályozza. A tiszteletdíj mértéke 21.400 Ft/hó. 
A tiszteletdíj mértékére vonatkozóan az Mötv. nem határoz meg kereteket, csupán annyi 
előírást tartalmaz, hogy az önkormányzati kötelező feladatellátást a tiszteletdíj megállapítása 
nem veszélyeztetheti. 
 
Javaslom, hogy a képviselői tiszteletdíjak tekintetében az éves költségvetésben tervezett 
21.400 Ft/hó összegen ne változtasson a képviselő-testület. 
Egyéb javaslat, kérdés? 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
71/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2009.(IX.15.) 
önkormányzati rendelettel többször módosított 4/1991. (XII.19.) önkormányzati 
rendeletben megállapított képviselői tiszteletdíj összegét nem kívánja változtatni.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint. 

 
 
16.) Javaslat a polgármester megbízatása megszűnésével összefüggő munkajogi 

intézkedésekre 
Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Dr. Lukács Zoltán jegyző 
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A polgármester szabadsága kiadásának rendjére vonatkozóan a Pttv. mindössze a szabadság 
mértékét határozza meg Ez alapján a főállású polgármester évi 25 nap alap- és 14 nap 
pótszabadságra jogosult. (Pttv. 5. §). 
A Kttv. szabadság kiadására vonatkozó – 103-107.§ - rendelkezéseit a foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármester vonatkozásában is alkalmazni rendeli a Pttv. 13. § (1) 
bekezdése. 
 
A hivatkozott rendelkezések értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviselő-testület) - 
a polgármester igényének megismerése után - a tárgyévben február végéig köteles éves 
szabadságolási tervet készíteni a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, s arról a polgármestert 
tájékoztatja. A szabadság kiadásának időpontját - a polgármester előzetes meghallgatása után - 
a szabadságolási terv alapján a képviselő-testület határozza meg. 
 
Ennek megfelelően a polgármester tekintetében a szabadság kiadásával kapcsolatos 
munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testületnek nemcsak joga, hanem kötelessége is a 
szabadság kiadásáról rendelkezni. Azonban ez a gyakorlatban nem úgy valósulhat meg, hogy 
a polgármestert a testület szabadságra „küldi”, hanem a szabadság kiadásáról ill. 
igénybevételéről (pl. éves szabadság terv készítésével, a testület ülésezési rendjét figyelembe 
véve) a polgármesternek és a képviselő-testületnek meg kell állapodnia.  
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A szabadság kiadására vonatkozó igény a 
foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt nem évül el. 
A ki nem vett szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a foglalkoztatási 
jogviszony megszűnésének napján kezdődik.  
 
Fentiek alapján az adott önkormányzati ciklus végén (még akkor is, ha a polgármestert több 
cikluson keresztül újraválasztják), meg kell állapítani a jogviszony fennállása során ki nem 
adott szabadság mértékét és az esedékes szabadság-megváltás kifizetése iránt intézkedni kell. 
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a Pttv. 1. § (1) bekezdés értelmében egy olyan 
sajátos közszolgálati jogviszony, amely választással jön létre. További sajátossága, hogy 
határozott időre – a polgármesteri megbízatás idejére – szól. A határozott idő vége azonban 
nem konkrét naptári nap, hanem egy feltétel bekövetkezte, azaz az új polgármester 
megválasztása (Pttv. 2. § (1) és (3) bekezdés). 
A „határozott idejűségen” jogilag nem változtat az a helyzet sem, ha a korábbi polgármestert 
újraválasztják. Ebben az esetben ugyanis nem arról van szó, hogy a korábbi választással 
létrejött, határozott idejű sajátos közszolgálati jogviszonya automatikusan meghosszabbodik 
az újabb választás eredményeként, hanem a korábbi sajátos közszolgálati jogviszonya 
megszűnik, és ezzel egyidejűleg új – szintén határozott időre szóló – sajátos közszolgálati 
jogviszonya keletkezik. Ezt a jogértelmezést támasztja alá, hogy az új polgármesternek 
megválasztását követően a képviselő-testület ülésén ismételten esküt kell tennie (Mötv.63.§), 
ill. a polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésen dönt abban az esetben 
is, ha az előző önkormányzati ciklusban is ő töltötte be a tisztséget (Pttv. 3. §). Mindeközben a 
„foglalkoztatási helyzete” folyamatos, hiszen az új jogviszony ugyanazon a napon keletkezik, 
amelyik napon az előző jogviszony megszűnik (s emiatt nincs szükség az újjáválasztott 
polgármester esetében munkakör átadás-átvételre). 
A szabadságmegváltás kapcsán alkalmazni kell az Kttv. 107. § (2) bekezdését, amely 
kimondja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az 
arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.  
Sütő Ervinné polgármester részére 39 nap szabadság jár 2014. évre. Ennek a 2014. október 
12-ig járó arányos része 29 nap, amelyből kivett 19 napot. A fennmaradó 10 napra kell 
elrendelni a szabadság megváltást.  
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Sütő Ervinné polgármester 
A napirend döntéshozatalából  személyes érintettségemre tekintettel kizárásomat kérem, és 
átadom az ülés vezetését Szentgróti József alpolgármesternek. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Javaslom, hogy a képviselő-testület Sütő Ervinné polgármestert a szabadságmegváltásáról 
szóló döntéshozatalból ne zárja ki 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
72/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert a 
szabadságmegváltásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Javaslom, hogy a képviselő-testület Sütő Ervinné polgármestert a szabadságmegváltásával 
kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki és polgármesternek a 2014. október 12. napjáig járó 
és ki nem vett 10 napra járó szabadság megváltását rendelje el. 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
73/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármester 
részére a 2014. október 12. napjáig időarányosan járó és ki nem vett 10 napra eső 
szabadságmegváltását elrendeli. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
17.) Egyebek  

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Társulási tanácsban történő képviselet 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Bodrog Önkormányzat tagja a következő társulásoknak: Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai 
Társulás, Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás, Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési 
Önkormányzati Társulás Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás, 
Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár,. Az Mötv. 94. §-a szerint az 
önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban 



22 
 

meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 
 
Javaslom, hogy továbbiakban is a polgármester személyét delegálja a képviselő-testület a 
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsába, Somogyjádi Mikrotérségi 
Szociális Társulási Tanácsába, Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába, a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsába és akadályoztatás esetén az alpolgármestert delegálja. 
 
A Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár társulási megállapodása alapján 
a Társulás Tanácsba közös önkormányzati hivatalonként került polgármester delegálásra. 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a 65/2013. (VIII.29.) sz határozatában 
Varga András Várda község polgármesterét delegálta. Javaslom, hogy a jövőben is Varga 
Andrást delegálja a testület a Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár 
Társulási tanácsába. 
 
Bejelentem, hogy személyes érintettségemre tekintettel a döntéshozatalból kizárásomat 
kérem. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Személyes érintettségemre tekintettel a döntéshozatalból kizárásomat kérem. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Szavazásra bocsátom Szentgróti József alpolgármesterre vonatkozóan a döntést, és javaslom, 
hogy ne zárja ki a képviselőt-estület a döntéshozatalból. 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
74/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentgróti József 
alpolgármestert a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsába, 
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási Tanácsába, Kaposvár 
Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, 
Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába, 
Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár Társulási Tanácsába, 
történő helyettesítésről szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Javaslom, hogy a képviselő-testület Sütő Ervinné polgármestert ne zárja ki a 
döntéshozatalból. 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

75/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert a 
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Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsába, Alapszolgáltatási 
Központot Fenntartó Társulás - Somogyjád Társulási Tanácsába, Kaposmenti 
Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába, Somogy 
Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár Társulási Tanácsába, Kaposvár 
Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő 
helyettesítésről szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Sütő Ervinné  
Szavazás a delegálásról, helyettesítésről 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
76/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22. napjától 

a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsába, az 
Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás - Somogyjád Társulási 
Tanácsába, a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába, a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsába Sütő Ervinné polgármestert delegálja, 
akadályoztatása esetén Szentgróti József alpolgármestert jelöli. 
 

2. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22. napjától 
a Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulás Kaposvár Társulási 
Tanácsába Varga András Várda község polgármesterét delegálja. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő : Értelem szerint 

 
Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző 
Tájékoztatom képviselő-testület tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében 
vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül  het eleget tenni a 
most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és a Ügyrendi Bizottság részére történő 
leadásával. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló 
határidő elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg 
vagyonnyilatkozatukat a Ügyrendi Bizottság részére le nem adják. A vagyonnyilatkozatra 
vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban 
olvashatnak. 
Leadási határidő: 2014. november 11. 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző 
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Tájékoztatom képviselő-testület tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az 
önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.  
Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló 
jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő 
által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített 
lemondó nyilatkozatot a  Ügyrendi Bizottságnak át kell adni, ebben az esetben ezt kell az 
összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. 
 
Felhívom a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos 
következményei lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján ha az önkormányzati 
képviselő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy 
bizottság indítványára - Ügyrendi Bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a 
következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését 
követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 
körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői 
megbízatás megszűnik. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 
Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás 
 
Dr. Lukács Zoltán jegyző  
Tájékoztatom képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától 
számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati 
képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő 
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 
megtörténtét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselő legkésőbb 2014. december 31-
ig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges 
jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló 
értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás 
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, 
méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati 
képviselőnek a megbízatását. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az alakuló ülésre tartozó bejelentése, 
észrevétele? 
 
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán 
 polgármester jegyző 
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