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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 18.00 
órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Istvánné pénzügyi vezető 
 
Lakossági érdeklődő: 1 fő.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. 
ülés határozatképes, melyet megnyit. Madarász Dezső képviselő előzetesen jelezte, hogy az 
ülésen nem tud részt venni.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
17/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. március hó 26. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  
 
1.)Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítéséről. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
2.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a szociális juttatások  
    rendszeréről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
3.)Előterjesztés az önkormányzat Gazdasági Programjáról. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
4.)Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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5.)Előterjesztés a Bodrogi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és működési 
    szabályzatának elfogadásáról.  
     Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
6.)Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
7.)Előterjesztés KAVÍZ Kft-ben tőkeemeléséről 
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
8.)Egyebek 

 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 
 

1.) Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítéséről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
A közvilágítási rendszerünket 2001-2004 között újítottuk fel. Kompakt fénycsöveink 
vannak, összesen 160 db, amely a település nagyságához képest soknak számít. A 
beruházás nem kerül pénzbe az önkormányzatnak. Úgy tudnánk egy beruházást 
megvalósítani az ENERIN Zrt-vel hogy sem az önerővel, sem az áfával nem kellene 
foglalkoznunk.  Magyar Tibor úr részletes tájékoztatást adott nekem a programról. 
Sajnos a testületi ülésre nem tudott eljönni, mert ma tárgyalják Balatonlellén is.  
 
Szentgróti József alpolgármester 
A láttuk az ajánlatot, jónak tűnik, de meg kellene nézetni szakemberrel is. A fénye is jó 
lesz ezeknek a lámpáknak? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Más lesz mint a mostani. Állítólag jobban teríti a fényt.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Ezzel a fénycsövekkel 53,2% megtakarítást érhetünk el, amit nyilván valóan ők fognak 
felvenni. Ez nálunk annyiban fog jelentkezni, hogy ezzel törlesztjük vissza a beruházás 
mintegy 10 millió Ft-os költségét.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A Kadarkúti önkormányzat kért és kapott egy állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy 
ezt a bérleti díjat elszámolhatjuk- e a normatívából és azt a választ kapta, hogy igen. 
Más települések ülésein felmerült probléma az EH-SZER Kft.- vel kapcsolatban is. A 
javítási határidőket nem tartják be. Várdán decemberben jeleztek egy hibát, és a mai 
napig sem csinálták meg.    
 
Sütő Ervinné polgármester 
Nálunk sem javítanak, de én e mögött azt láttam, hogy az MVM Partner Zrt-től vesszük 
az energiát nem az E-on-tól. Mióta átmentünk oda, még kevésbé jönnek ki.  
 
 



3 
 

 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Az ajánlatok között van 1. és 2. verzió is. Én javaslom a m2. verziót választani, mert 
Magyar úr a többi testületnek elmondta, hogy a kalkulált összegben az all inclusive 
szolgáltatás van bent, így a másikkal nem érdemes foglalkozni. 15 évig bármilyen 
meghibásodásra garanciát vállalnak. Gyakorlatilag 15 évig nincs gondja a településnek 
a közvilágításra.   
 
Szentgróti József alpolgármester 
Ha a cég megszűnik időközben akkor mi lesz a karbantartással? A mai világban száz %-
os garancia nem létezik. Az oszlopaink jók annyira, hogy ezekre tegyék az új lámpákat? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen, azok nem rég lettek kicserélve.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A beruházás beszerzett lámpatestek a falu tulajdonában maradnak, a mostaniak az E-
oné. A testület abban is dönthet a továbbiakban, hogy hova szeretne esetleg még lámpát, 
vagy esetleg hol van túl sok lámpa. Egy tervezőmérnök el fog jönni és meghallgatja az 
igényeket. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi határozatot 
hozta: 
 
18/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az 
ENERIN Zrt. 2. számú ajánlatát a bodrogi közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan. A 
beruházás részleteit és a pontos kivitelezést egy további szerződés tartalmazza, amelyet a 
képviselő-testület a továbbiakban meg fog tárgyalni.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint   
 
2.)Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a szociális juttatások 
rendszeréről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
  dr. Lukács Zoltán jegyző  
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Sávosan határoztuk meg a jövedelem határokat a rendeletben a lakásfenntartási támogatásnál 
és a gyógyszertámogatásnál is, ezeknél azonban a család összes jövedelme helyett egy főre 
eső jövedelmet írtunk, így azonban mindenki, aki jogosult rögtön a legmagasabb kategóriára 
lesz jogosult. Ahhoz hogy érvényesülhessen a sávos jelleg módosításra van szükség. A másik 
probléma azzal kapcsolatos, hogy nem határozta meg a rendelet azt, hogy mi a helyzet 
azokkal, akik pont százalék határra esnek. A rendelet mindenhol a „nem haladja meg” és az 
„eléri” kifejezéseket használja. A hátáron álló összegekről nem rendelkezik.  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Az a kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban, hogy a rezsibe milyen 
közműszolgáltatások tartoznak bele. Víz és villany? 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Szerintem a fűtés is, az képezi a legnagyobb részét. 
 
Sütő Ervinné polgármester:  
Aki fával fűt az hogyan igazolja?  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az alaprendelet előterjesztése tartalmazta, hogy melyek tartoznak bele. A rezsibe tartozik a 
fűtés, villany, víz és a szemétszállítási díj is. Jogos a polgármesterasszony felvetése arra 
vonatkozóan, hogy ezt hogy fogják igazolni.  Egyrészt a testület ismeri az embereket másrészt 
pedig a szociális ügyintézőnek is van egyfajta mérlegelési jogköre ezekben az esetekben.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

5/2015.(III. 27.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III. 27.) rendelete 
a szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
3.)Előterjesztés az önkormányzat Gazdasági Programjáról. 
    
 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Kötelező elfogadni az önkormányzat Gazdasági Programját az alakuló üléstől számított 
6 hónapon belül. Kevesebb konkrétumot tartalmaz, inkább csak célokat, amelyeket vagy 
meg tudunk valósítani vagy nem. 
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Szentgróti József alpolgármester: 
Látom a sportöltöző felújítása benne van. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen, a szándék megvan rá. Az előző ciklusprogramban is szerepelt, de ha nem lesz rá 
pályázat, sajnos most sem fogjuk tudni megvalósítani.    
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
19/2015 (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a képviselő-testület 2014-2019 
közötti ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját, és azt jóváhagyólag elfogadta,  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint   
 
 
4.)Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról. 
     
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Ez is egy újabb kötelező napirendi pont. Kötelező elfogadni minden évben március 31-ig. 
Közzé is kell tenni a tervet. Bodrog esetében most idén nem szerepel benne, tavaly benne volt 
a falugondnoki busz. Idén nem tervezünk semmi ilyen nagy volumenű beszerzést.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

20/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 33.§ (l) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja Bodrog Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési 
tervét. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv 
jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
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Határidő a terv közzétételére: a döntést követő 8 napon belül 
 
5.)Előterjesztés a Bodrogi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és működési 
    szabályzatának elfogadásáról.  

      
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester:  
A képviselő-testület előző ülésen megalakította a Bodrogi Helyi Értéktár Bizottságot, 
ahhoz, hogy működni tudjon meg kell határoznunk a szabályait. Hasonló elven 
működne mint az önkormányzat. a bizottság a döntéshozatalra, jegyzőkönyvezésre 
nagyon hasonló szabályokat tartalmaz. A bizottság megalakítása nem lett még széles 
körben publikálva. Ki fogjuk plakátolni és a Bodrogi Hírmondóban is meg fog jelenni.  
Reméljük, minél többen tesznek javaslatot bodrogi értékre.  
  
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
21/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadta a Bodrogi Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
   Pamukiné Pintér Diána Települési Értéktár Bizottság Elnöke  
Határidő: Azonnal 
 
 
6.)Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
előterjesztést megkaptátok. Van esetleg valamilyen észrevétel ezzel kapcsolatban?  
 
Riba László képviselő. 
Nincs. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről is mindig tudtunk, megbeszéltük. 
A lejárt határidejű határozatok meg már a múlt már megtörtént, nincs rajta mit beszélni.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
22/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. január 
29. és február 26. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.  

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7.)Előterjesztés KAVÍZ Kft-ben tőkeemeléséről 

     
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester:  
Tudja a testület, mert az előző ülésen is beszéltünk róla, hogy a KAVÍZ Kft., amelyben 
Bodrog társtulajdonos milyen nagy bajban van. Hatalmas 16 milliós hiánnyal zárta a tavalyi 
évet. Volt már példa arra, hogy a KAVÍZ kérte a tőkeemelést 2013-ban, de akkor sem 
támogatta Bodrog. Nem terveztük be ezt az összeget, jelenlegi anyagi helyzetünk nem teszi 
lehetővé, hogy a KAVÍZ-nek ekkora összeget adjunk. A város elméletileg kifizeti 
mindenképpen a 85 millió Ft-ot, és ezzel arányosan csökken a tulajdonrészünk. Ebből a 
vízműből hasznunk sosem lesz. Lacinak a szerződése, mint vízműgépész lejár március 31-én. 
Sérelmezem, hogy nem tudjuk ki lesz az utóda, semmit sem tudunk róla, hogy a lakosságot 
értesítsük, hogy ne a Lacit hívják ezentúl, ha baj van. Úgy gondolom, hogy a KAVÍZ- nek ki 
kellett volna értesíteni minket erről az igen fontos dologról. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Teljesen egyetértek veled. Ez egy közszolgáltatás, és így sérül a lakosság érdeke.   
 
Sütő Ervinné polgármester:  
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
23/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint társtulajdonos megtárgyalta a 
Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. tájékoztatását a KAVÍZ Kft. tőkeemeléséről, és úgy 
határozott, hogy nem kíván benne részt venni, a Kft. által kimutatott tőkearányos összeget 
nem kívánja megfizetni. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
              dr. Lukács Zoltán jegyző (határozat kivonatok megküldése 
Határidő: 2015.március 26. 
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3.) Egyebek 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
3.1.) Érintésvédelmi dokumentációs elkészítése. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A dokumentációk közül kettő lejárt. A temető, és a fogyasztóeszközök felülvizsgálatára lenne 
szükség. Eddig is Szulágyi Tibor készítette el számunkra ezeket a dokumentumokat és 
végezte el a méréseket. Adott árajánlatot erre a munkára is, amely 44 000 Ft-ba kerülne.  
 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
24/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a szükséges 
érintésvédelmi dokumentáció elkészítésével megbízza Szulágyi Tibor érintésvédelmi 
szakértőt. A szakértő által meghatározott árajánlatot elfogadja és kiegyenlíti a munka 
elvégeztét követően.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
3.2.) Utánfutó vásárlás 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
 Az önkormányzatnak szüksége lenne egy utánfutóra, már többször felmerült, főként Laci 
nem szereti, hogy a mi saját utánfutónkat kell használnia. Kértünk árajánlatot 215 ezer forint 
az utánfutó, a ponyva és a magasító 70 ezer forint a pótkerék 16 ezer Ft. Van krómozott 
kivitelű is, az drágább 238 ezer Ft az utánfutó.  
 
Riba László képviselő: 
Pótkereket tudunk szerintem itt is venni olcsóbban.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Igen, és szerintem igaz, hogy drágább, de jobban megéri megvenni a krómozott utánfutót. 
Hosszabb az élettartama.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Rendben a pótkereket meg kell akkor nézni itt Kaposváron. 
 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
25/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete, úgy határozott, hogy az 
önkormányzat számára utánfutót vásárol 238 000 Ft értékben. Az utánfutó használhatósága 
érdekében ponyvát, és magasítót is vásárol összesen 70 000 Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő pótkocsi adásvételi 
szerződésének megkötésére.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
3.3. A falugondnoki szolgálat tevékenységnaplója 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A lezajlott a falugondnoki szolgálat ellenőrzése. Mindent rendben találtak. Egy dolog volt, 
amit megjegyzett az ellenőr. Az, hogy a fenntartói döntés hiányzik arról, hogy a 
tevékenységnapló az ellátott aláírása nélkül is érvényes. Ezt pótolni kell annak érdekében, 
hogy ne kelljen minden ellátottal mindig aláíratni.  
 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
26/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete, úgy határozott, hogy eltekint a 
falugondnoki szolgálat tevékenységnaplójának ellátott általi aláírásától. A tevékenységnaplót 
aláírás nélkül is érvényesnek, és hitelesnek ismeri el. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
3.4 Erdei Norbert lakossági érdeklődő felvetése 
 
Erdei Norbert: 
Mint a testület előtt is talán ismeretes az önkéntes tűzoltó egyesület elkezdte felújítani a 
szertárat. Az épülethez vezető út azonban nagy gondokat jelent. Nem tudunk rajta eljárni 
személyautóval. 2 kamion követ, és építési hulladékot tudtunk beletenni eddig a lyukakba, de 
még lenne mit javítani rajta. 1 kamion kő nagyságrendileg 100 000 Ft-ba kerül. Az előző két 
kamionét az Alapítvány és az egyesület fizette ki. Felvettem a kapcsolatot azzal a két 
gazdával is akiknek a környéken van területet és szintén érdeke, hogy el lehessen járni az 
úton. Végső soron azonban ez egy önkormányzati út, így szeretném az önkormányzat 
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figyelmét is felhívni erre a problémára. Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei 
nem teszik lehetővé az út rendbetételét kérem fizikai segítséget nyújtsanak a közmunkások 
segítségével.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Valóban önkormányzati útról beszélünk, amelynek fenntartása az önkormányzat feladata. 
Munkával mindenképpen tudunk segíteni. 
 
Riba László képviselő: 
A vállalkozókat hagyjuk ki ebből. Nem szabad mindig a jóindulatukra apellálni.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Nemrégiben kaptunk egy panaszlevelet ti is emlékeztek rá, amelyben egy másik utca 
állapotára tettek panaszt a lakók. Sajnos pénzügyi lehetőségeink korlátozottak. Nem tudunk 
minden utcát kellően felújítani. 
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Én azt mondom inkább arra az utcára kellene költenünk, ahol laknak is.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen. de elvitathatatlan az egyesület szerepe a falu közösségi életében. Azt is mérlegelni kell, 
hogy ők már megkezdték a felújítást, nem nekünk kell az egészet finanszírozni. 
 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
27/2015 (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a 116 hrsz. dűlő 
út járhatóvá tétele érdekében nagyságrendileg 100 ezer Ft értékben, egy kocsi követ 
megvásárol, amelyet a lyukak betömésére fognak felhasználni.     
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
   
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


