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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 14.- én 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 
 Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
  
 
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: 
 

78/2014 (XI.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. november hó 14. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának III. negyedévi költségvetési 
beszámolójáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének 
    módosításáról. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
3.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a szociális célú tűzifa támogatás 
     jogosultsági feltételeiről szóló 11/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról. 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 



2 
 

       Határidő: Értelem szerint 
       Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
 
 
1.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának III. negyedévi költségvetési 
beszámolójáról.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az írásos előterjesztés kiküldésre került az összefoglaló táblával együtt. Van e 
valakinek valami kérdése esetleg? Zsuzsa tud bővebb választ adni. Remélhetőleg 
kapunk pénzt az önhiki-re és a tartozásinkat rendezni tudjuk ebből. Hetesnek is 
tartozunk még erre az évre, a tavalyi évi tartozásunkat már megfizettük. Sajnos nem 
tudtuk akkor, hogy ez nem a mi pénzünk, hanem a hivatalra kaptuk. A zárszámadáskor 
ezt már megbeszéltük. A teljesítésünk 62%-os. A költségvetés remélhetőleg tartható. A 
buszunk ÁFA összegére minden tartalékunkat felhasználtuk. A kertészet segít ki 
minket. Az IKSZT ügyintézők bérének kifizetése egyre nagyobb terhet jelent, hiszen 
most már nem kapunk hozzá pályázati pénzt, hanem teljes egészében önállóan kell 
finanszíroznunk.    
 
 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 határozatot hozta: 
 
79/2014 (XI.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. 
évi III. negyedévi beszámolóját, amelyet az alábbi tartalom szerint: 

50 626 Ft bevétellel 
45 266 Ft kiadással 

jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
   
2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési         
     rendeletének módosításáról. 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A háromnegyed éves beszámolóval összefüggésben a költségvetést is módosítani kell. 
Zsuzsa van valami hozzáfűznivalód? 
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Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Az egyéb működési kiadások sort, ha megnézné a tetsület ott van egy érdekesség, 
ugyanis a normatíva, amit visszakellett adnunk-illetve meg sem kaptunk mert annyival 
kevesebb támogatást kaptunk ott van feltüntetve. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az MVM Partner Zrt-vel úgy néz ki, hogy tudunk most szerződést kötni. Már tavaly is 
próbáltunk, de akkor volt elmaradásunk így nem engedett át minket az E-on. Most 
sikerült átmennünk, az E-onnak csak rendszerhasználati díjat kell majd fizetnünk, így 
ezzel is tudunk kicsit spórolni.   
 
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: 
 
13/2014 (XI.15.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2014 (XI.15.) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014 (III.04.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza  
 
 
2.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 11/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A beérkező tűzifakérelmek alapján át kell gondolnunk, hogy módosítjuk a rendeletet. 
Szerencsére sok fát kaptunk az idén így feljebb vihetjük a jövedelemhatárokat, 
javaslom, hogy a jövedelem határokat vigyük fel 250%-ra és 300 %-ra.  
 
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: 
 
 
 
 



4 
 

14/2014 (XI.15.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2014 (XI.15.) önkormányzati 
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 11/2014 
(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
  
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 


