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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6.- án 18 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József 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: 
 

77/2014 (XI.6.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. november hó 6. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendelet megalkotására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 

2.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és 
kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

 
1.)Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet 
megalkotására. 
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Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
             dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szeptember végén megtartott képviselő-testületi ülésén még a régi testület benyújtotta 
pályázatát a szociális célú tűzifa programban. Az igényelt mennyiséget idén sem 
kaptuk, meg, de tudunk segíteni a faluban élő legrászorultabb családokon.  Igény 
biztosan lesz, így a maximum 2 m3/ család, mint felső határ reális véleményem szerint. 
Az összes fát ki kell osztanunk februárig 15-ig.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A rendelethez a testület módosító javaslatot, fűzhet. A beadási határidő, valamint a 
maximálisan adható fa mennyisége vita tárgya lehet. 
 
Riba László képviselő: 
Szerintem megfelelő a rendeletben megadott jövedelemhatár is, valamint a beadási 
határidő. Az adható fa maximumával kapcsolatban osztom a polgármester asszony 
véleményét.  
 
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 az alábbi rendeletet alkotta: 
 
11/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2014 (XI.7.) önkormányzati 
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet 
megalkotására. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza  
 
 
2.)Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és 
kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mint ahogy a képviselő-testület által is ismeretes minden évben javaslatokat tehet a falu 
lakossága a kitüntetett személyére, a kitüntetésről a testület zárt ülésen szokott határozni 
a lakosság véleményének figyelembevételével. A kitüntetés odaítélésének eljárási 
szabályait eddig az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata határozta meg. 
Ezt az alakuló ülésen megalkotott új Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül 
helyezte és kimondta, hogy a kitüntetés odaítélésének szabályait külön rendeletben 
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határozza meg. A szabályok lényegében nem változtak, ugyanúgy két féle kitüntetést 
nevesít a rendelet a Bodrog Községért, valamint a Bodrog Község Díszpolgára címet. 
 
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 az alábbi rendeletet alkotta:ű 
 
12/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2014 (XI.7.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről 
  
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza  
 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


