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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órai 
kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott zárt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 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 4 fő jelen van. 
Szentgróti József alpolgármester jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltságai miatt. 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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
5/2015 (II.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
február hó 12. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:  
 
1.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről.  
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő egységes 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel történő 
kiválasztásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
3.)Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
          
4.)Előterjesztés a települési értéktárról. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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5.)Egyebek 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A költségvetés főösszegei a bevételi és a kiadási oldalon: 71.112 e ft 
Ez a költségvetés első beterjesztésének időszaka, még nem véglegesek a számok. A hosszú 
távú közfoglalkoztatás miatt még változhat.   
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Igen a közfoglalkoztatottak bére növekedni fog még, ha a munkaügyi központ jóváhagyja, de 
ez csak 80%-os támogatottságú lesz.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
4 millió Ft az egyéb önkormányzati feladatok támogatása. Ide tartozik minden egyéb feladat 
ami máshonnan nem finanszírozható gondolom.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
A közvilágítás nagyon magas. Ténylegesen ennyit fizettünk ki tavaly a villanyra? 
 
Sütő Erviné polgármester: 
Én is sokallom, de az előző évi tényeken alapul a tervezés. Most már pedig az MVM 
Partnernél vagyunk, így kedvezőbb is az ár. 
Az adóbevételek tervezése a tavalyi alapján készült. A buszra megjött a pénz. Ez a 10 millió 
Ft plusz a költségvetésünkben, de ahogy jött úgy megy is mert ki kell fizetnünk belőle a 
bankot.  
Kiadásaink is a tavalyin alapulnak. A személyi juttatások is ugyanazok, mint tavaly. A 
polgármester, a falugondnok és az IKSZT dolgozóinak bére alkotják. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Sajnos már nem teljesen ugyanaz. A polgármester bére az új törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően lefeleződött. A közfoglalkoztatottak bére pedig változhat még, ahogy arról az 
elején beszéltünk. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A szociális feladatok finanszírozása még elég bizonytalan. Elméletileg a folyamatban lévő 
lakásfenntartási támogatásokat le fogja nekünk utalni az államkincstár. Az átadandó 
pénzeszközökben a tavalyihoz képest nincs változás. Adunk át Somogyjádnak a szociális 
feladatellátására és az óvodára, a Somogy Megyei Munka és Tűzvédelmi Társulásnak, a 
Hetesi közös Önkormányzati Hivatal működésére. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak be van tervezve 290 e Ft. ami magába foglalja a pályázati önerőt is, ami 2013-
ban megszavazott a testület.  
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Madarász Dezső képviselő: 
Mi az a külső személyi juttatás? 
  
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
Az a testületi tagok tiszteletdíját jelenti. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A költségvetéssel kapcsolatban szeretném tolmácsolni alpolgármesterúr felvetését. Mely 
szerint ő azzal az összeggel, melyről lemondott a tiszteletdíjából, a sportkört szeretné 
támogatni. Az az összeg a járulékokkal együtt kb. 300 ezer Ft. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi vezető: 
A képviselői tiszteletdíjról, ha valaki lemond, azzal a továbbiakban nem rendelkezhet. Az az 
önkormányzat költségvetésébe kerül. Ha felveszi, természetesen annak ajánlja fel, akinek 
akarja. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Azt gondolom, hogy az ő tiszteletdíjról való lemondása kicsit kampányfogás volt. Vegye fel 
és adja, akinek akarja. 
 
Riba László képviselő: 
Jó ez a költségvetés, így ahogy van. Ezért ne variáljuk újra, persze ha ehhez testületi döntés 
szükséges, hogy hova kerül a pénz.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Az a problémám ezzel, hogy honnan tudjuk elvenni a költségvetésből ezt az összeget, ha 
odaadjuk a sportkörnek? Melyik feladattól vonjuk el? Nagyon szűkek az önkormányzat 
pénzügyi lehetőségei. 
   
Riba László képviselő: 
Nem kellene ezt módosítani. Zsuzsi kiszámolt mindent, hogy jövünk ki.  
   
Sütő Ervinné polgármester: 
Nem szerettem volna ezt az alpolgármester úr háta mögött megbeszélni, hiszen ő is 
érintett a dologban. Ő kért meg, hogy beszéljünk róla. A következő ülésen fogjuk csak 
elfogadni a rendeletet, akkor még újra tárgyalhatjuk az ő jelenlétében meghallgatva 
pontosan, hogy mit szeretne. 
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést:  
.  
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
6/2015 (II.12.) sz. képviselő-testületi határozat  
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beterjesztett Bodrog 
Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését, és az első fordulóban 
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71.112 e Ft. bevételi és 

71.112 e Ft. kiadási 

főösszeggel, jóváhagyólag elfogadja 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint  

2.)Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő egységes 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel történő 
kiválasztásáról.  
     
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A társulás tavaly decemberben megtudta, hogy nyert azon a pályázaton, amihez az önerő 
biztosítását az önkormányzatok már 2013.-ban meghozott határozatuk lapján biztosították. A 
118 tagönkormányzat számára 12.000 gyűjtőedényt nyert. A társulás így komplett 
hulladékgazdálkodási rendszert tud működtetni. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
12 ezer kuka nem lesz kicsit kevés ennyi településre? A komposztálót úgy kell majd 
igényelni? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Igen, egy kuka van bent alapvetően. Elvileg felmérték, hogy hány háztartás van ezeken a 
településeken.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja 
az előterjesztést: 
 
Határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
7/2015 (II.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Társulási 
Megállapodás módosításáról, és a Társulás területére vonatkozó hulladékszállítási 
közszolgáltatásról szóló előterjesztést, mellyel kapcsolatban a következő határozatot 
hozta:  

 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a módosított Társulási 
Megállapodást, az arról szóló határozatot megküldi a Társulás részére. 

 
Felelős: Bodrog Község Önkormányzat képviselő testülete 
Közreműködik: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2015. március 15. (határozatok megküldésére) 
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3.)Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására.  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Formai döntés a következő is. Változott a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás 
társulási megállapodása annyiban, hogy a választások után változás történt egyes 
polgármesterek személyében. Pontosították a szervezetrendszert. Mindenki más 
szolgáltatásokat vesz igénybe a társulás tagjai közül, így elég bonyolult, hogy kinek 
melyik kérdésben mennyi szavazata van, stb. Ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy a 
gyermekjóléti-családsegítő poszt Bodrogon még mindig betöltetlen. Reméljük 
hamarosan lesz új szakember, aki ezeket az ügyeket intézi.   
 
További hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi 
pontot. 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 
 
8/2015 (II.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogyjádi Mikrotérségi 
Szociális Társulás Társulási Megállapodását a jegyzőkönyv mellékletét képező 
változatlan formában jóváhagyja, elfogadja. 
Utasítja a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul küldje meg a Társulás 
Elnökének. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester  

    dr. Lukács Zoltán jegyző (kivonat megküldése ) 
Határidő: 2015. február 28. 
 
 
4.) Előterjesztés a települési értéktárról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A 2013. évben döntöttünk arról, hogy nem alapítjuk meg a települési értéktárat. 
Azonban a faluban igényként felmerült, hogy alakítsuk meg. A pályázatok miatt 
előnyös lehet, ha van értéktárunk. Most február 15-ig is volt egy pályázat értéktáraknak, 
de nem tudtunk részt venni rajta értéktár hiányában. Tagnak javasolnám Pamukiné 
Pintér Diánát, és Radics Natáliát, akik mind a ketten itt dolgoznak az IKSZT-ben 
vállalják is a felkérést. Harmadik tagnak pedig Apáti Lászlót javaslom, aki mint 
tudjátok sokat foglalkozik a múlt kutatásával, hagyományainkkal.   
 
További hozzászólás nem érkezett. a polgármester szavazásra bocsájtja a települési értéktár 
létrehozásáról szóló előterjesztést.  
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 
 
9/2015 (II. 12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy élni kíván 
a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2003 (IV. 16.) 
Korm. rendeletben foglalt Települési Értéktár Bizottság létrehozásának lehetőségével és 
három tag részvételével azt megalakítja: 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Somogy Megyei 
Közgyűlés elnökét. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő : Értelem szerint 

 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2015 (II.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
tagjává választja az alábbi három személyt: 

• Apáti László (7439 Bodrog Kossuth u. 147. sz. alatti lakos) 
• Pamukiné Pintér Diána (7439 Bodrog Petőfi S. u. 8. szám alatti lakos) 
• Radics Natália (7444 Osztopán Petőfi Sándor u. 64. szám alatti lakos)  

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
5.) Egyebek 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
5.1.) Tájékoztató a március 15. nemzeti ünnepről.  
 
Sütő Ervinné polgármester:  
A március 15-ei ünnepélyt, ahogy megbeszéltük 13-án tartjuk pénteken. 900 Ft lesz a vacsora 
a Nemzeti Vacsorán, aperitiffel együtt 1000 Ft lesz, aki a bálban is ott marad 1300 Ft.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A kitüntetéssekkel kapcsolatban szeretném, ha figyelnénk arra, hogy lassan lejár a rendelet 
szerinti határidő. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen. A következő ülésen beszélünk róla. A bálra az országgyűlési képviselő urat meghívtuk. 
Mást nem hívtam ez leginkább a falu lakosságának szól. 
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5.2.) Tájékoztató lakossági panaszról  
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A Rákóczi utca állapotával kapcsolatban írt nekünk három bodrogi lakos egy levelet, amit a 
képviselő-testülethez címzett így felolvasom nektek. A levélírók véleménye szerint járhatatlan 
az utca. Elhanyagolt a padka, nem történt meg a síkosság mentesítés, az árkok rendbetétele, 
valamint a kaszálás sem. Sérelmezi továbbá, hogy a mezőgazdasági és fakitermelők kárt 
okoztak, és a testület nem hívta fel őket arra, hogy tegyék rendbe az utat maguk után. A  
postai szolgáltatást nem tudják igénybe venni tapasztalataik szerint, ugyanis nem tud felmenni 
az utcában. Kérlek értsetek egyet abban, hogy egy korrekt hivatalos választ írjak nekik a 
testület nevében, melyben leírom, hogy a pénzügyi kereteinken belül, ahogy eddig is ez után 
is megpróbálunk mindent elkövetni az út karbantartása érdekében. Nem szeretnék ezen 
vitázni. 
 
Riba László képviselő: 
Nem igaz, hogy nem lehet felmenni az utcán. Én is fel tudtam menni még a hóban is, minden 
héten kétszer sóztuk. 
 
Madarász Dezső képviselő: 
A költségvetésben nincs erre külön fedezet. A szükséges ellátást biztosítjuk. Azért olcsóbb 
abban az utcában a telek, illetve a családi ház, mert nem olyan komfortfokozatú, mint a falu 
többi részén. Aki oda költözött, ezt vállalta.  
  
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


