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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27.- 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 
  
 
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: 
 

80/2014 (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2014. november hó 27. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  

 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának helyi adórendeletének 

megalkotására. 
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli,  
         és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének 
         szabályairól és díjairól szóló rendeletének megalkotásáról. 

 
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

              dr. Lukács Zoltán jegyző 
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3.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 

igények elbírálásáról.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Somogy Megyei Kéményseprő- Mester Kft. beszámolójáról, 
valamint a díjajánlatáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

5.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervéről. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
6.)  Előterjesztés a Bodrog Község Egészséges Ifjúságáért Közalapítvány 
      megszüntetéséről. 
      Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
7.) Egyebek 

 
 
 
1.) Bodrog Község Önkormányzatának helyi adórendeletének megalkotására. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az önkormányzat közigazgatási területén maradnak az eddig bevezetett adónemek. A 
kommunális adó és az iparűzési adó. Biztosan emlékeztek rá, hogy 12.000 Ft nálunk a 
kommunális adó, ezt lecsökkentettük 6000 Ft-ra mikor a szemétszállítást a lakosságnak 
kellett kifizetnie. A rendelet-tervezet emelést javasol. A környékbeli településekhez 
képest is kevés a mostani adó mértéke. 8000 Ft-ot én úgy gondolom, hogy még ki tud 
fizetni a lakosság. Javaslom, azonban hogy a szilárd burkolatú út hiánya miatt továbbra 
is élvezzenek mentességet az ott lakók, őket fel fogjuk tüntetni a rendeletben is. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A többi településen a garázsok is adóznak.  Az önkormányzat jelenleg hatályos 
adórendelete egy rendkívül hosszú több mint 20 oldalas rendelet, ezt a tervezetben 
sikerült 1 oldalasra redukálni, így úgy gondolom, hogy az emberek könnyebben 
értelmezik a rájuk vonatkozó szakaszokat. A régi rendeletben előfordult kettős 
szabályozás is, ugyanis sok esetben a törvényt ismételte meg a helyi szabályozás. 
Az 1990. évi C törvény szól a helyi adókról, ez alapján került megalkotásra a rendelet 
az adóügyi ügyintézőkkel konzultálva. A rendelet-tervezet az adómértékén nem 
változtat, csak egyszerűbb lett, továbbra is az építményadót, az iparűzési adót, valamint 
a kommunális adót szabályozza. Jelen rendelettervezet- amennyiben a testület 
elfogadja- 2015. január 1-jével lép hatályba. A vonatkozó törvényi előírások szerint 30 
nappal korábban ki kell hirdetni a rendeletet, ugyanis kötelezettséget ró az 
állampolgárokra. Ebben az évben a választások, valamint az új testület felállása miatt 
nem volt idő arra, hogy megfelelően átgondoljuk az adórendelet módosítását. A 2016-ra 
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vonatkozó időszakra tervezett változások közül a legfontosabb annak az átgondolása, 
hogy a négyzetméter alapú, valamint komfortfokozattól függő adóztatást vezetnénk be. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Én a beépített és a beépítetlen telkek között tennék nagyobb különbséget. Akinek nincs 
a telken háza nyilván nem élvezi például a közvilágítás előnyeit.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Több idő kell ahhoz, hogy átgondoljuk ezeket a lehetőségeket. Az adós kolléganőknek 
nagyon sok volt a dolga az utóbbi időben. A kintlévőség kezelés nagyon fontos és 
időigényes feladatuk. Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy rosz a lakosság adófizetési 
morálja. Az előző hivatalunk nem kezelte ezt kellő szigorral. Több éves 
adóelmaradások behajtása is sokszor elmaradt, így az emberekben kialakult egy rossz 
szokás, hogy nem is kell adót fizetni. Köszönöm a hetesi kolléganőknek, hogy ilyen 
szépen történnek a behajtások és kellő szigorral lépnek fel. Ha valakivel találkoztok, 
akinek problémája akad az adófizetéssel, nyugodtan küldjétek a jegyzőúrhoz, és 
találunk megoldást. A letiltások, jellemzően már többéves adóhátralékok után mennek 
ki. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Visszatérve az emelésre. Én el tudom fogadni, mert nem nagymértékű változásról van 
szó. de nagyobb emelést már nem szavaznék meg, pont a beépítetlen telkek miatt.   
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Van egyáltalán aki fizet iparűzési adót. Sajnos nem sok vállalkozás van Bodrogon. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Kevesen, de azért vannak és ők fizetnek is rendesen. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A beszámolóból azért kiderült, hogy van azért adóelmaradásunk. 1,5 millió Ft. Ez 
nekünk nagyon sokat számítana, főként a mostani helyzetünkben. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Abból sok olyan van, amit már be sem tudsz hajtani. Nincs munkahelye, vagyontárgya 
az illetőnek már nem is tudjuk letiltani, vagy ha mégis mi vagyunk a sokadikak a 
sorban. Amit lehet az adós kolléganők megtesznek.  
 
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: 
 
15/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2014 (XI.28.) önkormányzati  
rendelete a helyi adókról. 
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A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza  
 
 
2.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli,  
és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló rendeletének megalkotásáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Törvény felhatalmazza a képviselő-testületet, hogy amennyiben hivatalon kívüli 
helyiségben, vagy hivatali munkaidőn túli házasságkötésre kerül sor, akkor az 
önkormányzat díjat köthet ki a házasság megkötéséért, és az ezzel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért. A hivatalban jelenleg három anyakönyvezetésre jogosult ügyintéző van, 
effektíve anyakönyvezetői feladatokat két fő lát el. Figyelembe kell venni azt, hogy az 
eseményre történő felkészülés az anyakönyvvezetőnek többletköltségekkel jár. Virágot 
kell venni, díszíteni kell, pezsgőt biztosítani az önkormányzatnak a jeles eseményhez. A 
díjak meghatározásakor figyelembe vettük a környékbeli településeken alkalmazott 
díjakat, úgy gondolom, hogy a rendeletben meghatározott díj egy közepes értéket jelent, 
ennél jóval magasabb díjakat is határoztak meg települések.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Miből áll össze ez a 20.000 Ft? Az, hogy a hivatalban van vagy nem a hivatalban van 
mi a különbség? Ha például valaki a gyülekezeti terembe szeretne házasodni az milyen 
plusz költséget eredményez az önkormányzatnak? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ez a törvény, az anyakönyvvezetőt pedig valamiből ki kell fizetni, vagy számára 
szabadságot kell biztosítanom. Jellemzően nem a szabadságot fogja választani.  
Megteheti azt az önkormányzat, hogy nem kér pénzt érte, de akkor neki kell 
finanszírozni az anyakönyvvezető díját, a terem fűtés, villany költségeit, a díszítést is.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Ez a törvény elsősorban a nagyvárosoknak van kitalálva, kis településen nem 
jellemzőek az ilyen igények, hogy hivatali helységen kívül házasodnának. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ez a szabályozás a házasság népszerűségének árt.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Ki kell hangsúlyoznunk majd, hogy ez nem mi találtuk ki, hanem kötelező volt 
megalkotnunk ezt a szabályozást.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
A bodrogiak között feltehetően igény lesz arra, hogy Bodrogon házasodjanak, nem 
mennének szívesen a Hetesi Közös Hivatal házasságkötő termébe. Az már 
kiküldetésnek számít ha eljön Bodrogra az anyakönyvvezető? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
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Igen, mert a hivatalos házasságkötő termet az a hetesi.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Esetleg, hogy kompenzáljuk ezt a kötelezettséget, támogathatnánk a házasulókat. 
 
Madarász Dezső képviselő:  
Maximálisan egyetértek veled.   
 
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: 
 
16/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2014 (XI.15.) önkormányzati 
rendelete a a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendeletének 
megalkotásáról. 
  
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza  
 
3.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 
beérkezett igények elbírálásáról.  
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A tavalyi évben négy pályázó volt, idén csak három. Tavaly minden házba dobtunk be 
értesítőt, ahol úgy tudtuk, hogy van felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal, ebből aztán 
voltak keveredések. Ezt megelőzendően most a hirdetőtáblára kitettük, valamint 
szóltunk mindenkinek, hogy van ez a lehetőség, akivel találkoztunk.   
Javaslom, hogy idén is 5000 Ft-tal támogassuk a pályázókat. 
 
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: 
 
81/2014 (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan részt 
vesz és megtárgyalta a „2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére 
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” tárgyú 
előterjesztést. 
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Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tanév második és a 
2015/2016. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtandó támogatás mértékét az alábbiak szerint 
jóváhagyta: 
 

• Miha Tímea (Szül. 1992.09.02. An. Kovács Gabriella Katalin, 7439 Bodrog Kossuth 
Lajos u. 139/C) 5000 Ft 

• Tömör Judit Magdolna (Szül. 1992.12.24. An. Valkó Erzsébet Mária, 7439 Bodrog, 
Kossuth Lajos u. 132.) 5000 Ft 

• Molnár Viktória (Szül. 1991.09.29. An. Virág Aranka Anna, 7439 Bodrog, Petőfi 
Sándor u. 24.) 5000 Ft 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2014. december 8. 
 
4.)Előterjesztés a Somogy Megyei Kéményseprő- Mester Kft. beszámolójáról, 
valamint a díjajánlatáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A fizetési morál itt is rossz. A szolgáltatóval különösebb problémánk idén nem volt. 
Tavalyelőtt nem küldték ki az értesítőket, és tavaly is csak akkor, amikor szóltam. A díjak 
nem változtak. A rezsicsökkentés miatt nem is változhattak.  
 
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: 
 
82/2014 (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy 
Kéményseprő- Mester Kft. 2014. évről szóló beszámolóját, valamint a 2015.január 1-
jétől alkalmazandó díjajánlatot és azt jóváhagyólag elfogadja.   
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester,  
Határidő: Azonnal 
 
5.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervéről. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az idei évben a szociális ügyintézést és a közmunkást ellenőrizték. Hibát, hiányosságot nem 
találtak. A következő évben az adót szeretném. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Azt lehet tudni, hogy mennyit fizetünk ezért Somogyjádnak? 
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dr. Lukács Zoltán jegyző:  
80 ezer Ft körül egy évre, de tudok küldeni pontos adatot is.  
 
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: 
 
83/2014 (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi belső 
ellenőrzés feladatkörében eljárva az adóügyet kívánja ellenőrizni.  
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
6.) Előterjesztés a Bodrog Község Egészséges Ifjúságáért Közalapítvány 
      megszüntetéséről. 
      Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szentgróti József alpolgármesterúr felkeresett a közalapítvány megszüntetésével 
kapcsolatban. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
A Bodrog Község Egészséges Ifjúságáért Közalapítvány, még 1996-ban hoztuk létre Béres 
Ferenccel, és Kovács Gyulával. Béres Feri meghalt tavaly, Gyulát pedig évek óta nem lehet 
elérni. A kuratórium így működésképtelenné vált. A sportegyesület feladataival összhangban 
áll ennek a közalapítványnak a feladata. Én az Ügyészségen kezdeményeztem a közalapítvány 
megszüntetését. Azt a választ kaptam, hogy szükséges az alapító önkormányzat képviselő-
testületének egyetértő nyilatkozata a megszüntetéshez. Kérem, a testületet hozzuk meg ezt a 
nyilatkozatot.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Valóban nincs már létjogosultsága, a sportegyesület átvette a feladatait.  
 
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: 
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84/2014 (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Bodrog Község 
Egészséges Ifjúságáért Közalapítvány megszüntetetésére irányuló előterjesztést, és a 
közalapítvány megszüntetésével egyetért tekintettel arra, hogy a közalapítvány kuratóriuma 
működésképtelenné vált, és a közalapítvány érdemi tevékenységet évek óta nem fejt ki. 
 
Határidő: 2014. december 5. 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
 
7.) Egyebek 
 
7.1. Tájékoztató a gyógyszerszállítás rendjéről 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szeretném megbeszélni veletek a gyógyszerszállítást. A falugondnoki szolgálatnak ez 
kötelező feladat, beszéltem a gyógyszerésszel, heti háromszor kellene mennünk érte. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Beszéltem a patikavezetővel, egy cégnél vagyunk. Ha jövök dolgozni a kórházba, beadom a 
recepteket, és esetleg haza is tudom vinni.  
 
Riba László képviselő: 
Egyrészt ezt az igényekkel nem tudnánk összehangolni, másrészt pedig ez a patika sokat 
segített nekünk, nem kelle megbontani velük a jó viszonyt. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönjük az ajánlatodat Józsi, de nem biztos,m hogy mindig mész dolgozni, és túl nagy 
időintervallum telne el a gyógyszer felírása és kiváltása között. A patikus azt ajánlotta, hogy a 
pénteket intézi ugyanúgy, mint eddig, a hétfőt és a szerdát kell megoldanunk. 
Ehhez fogjuk kötni a zöldségszállítást is.  
 
7.2. Tájékoztató az adventi rendezvényekről 
Sütő Ervinné polgármester: 
A katolikus templomért alapítvány nyert pályázaton pénzt nagyságrendileg 300 ezer forint 
összértékben, ebből tudunk megvalósítani több rendezvényt is. Vasárnap, advent első 
vasárnapján várunk mindenkit egy közös gyertyagyújtásra, és a Mega-Rox táncegyüttes 1 órás 
karácsonyi összeállítására. December 5.én télapó ünnepet tartunk az alapítvánnyal közösen. A 
műsort az önkormányzat adja. 14-én ingyenes kirándulást szervezünk Vörsre, és megnézzük a 
betlehemet. Advent harmadik vasárnapján adventi koncert lesz és fellép a Vikár kórus is 
kérem, aki tud, süssön egy süteményt, hogy megkínálhassuk őket a szeretet vendégségen házi 
süteménnyel.  Ha sikerül a harangláb is ki lesz világítva.  
 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


