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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 22- én 18:00 
órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Riba László képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Bodó Ferenc képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van. 
ülés határozatképes, melyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Jónásné Kiss Anettet a 
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőjét.  
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: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
43/2015 (VI.22.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. június hó 22. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  
 
1.)Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
2.)Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
3.)Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
4.)Egyebek 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 
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1.)  Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A hulladékgazdálkodási szerződésünk lejárt a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-
vel. A szerződést szükséges meghosszabbítanunk ez év december 31-ig, illetve a Kaposmenti 
Önkormányzati Társulás közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásának 
sikeres lezárultáig. Megvolt a bokrétaünnep, ki fogják írni hamarosan a közbeszerzést is a 
működtetésre. Bodrog tulajdonos a hulladéklerakóban, bár sok hasznunk nem lesz, ebből, 
mivel nagyon kicsi a részesedésünk. A kukákat azonban a pályázat részeként meg fogja kapni 
a település lakossága.  
 
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: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
44/2015 (VI.22.) sz. képviselő-testületi határozat 
1.Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal elfogadja 
az előterjesztés mellékletét képező Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel 
(7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását. 
 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft.-vel megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
aláírására.   
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2) Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról  

 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A pályázati lehetőség minden évben megjelenik. Tavaly is beadtuk hangosító berendezésre. 
Körülbelül 20-30 ezer Ft-ot nyertünk, ehhez azonban vállalni kellett volna 100 ezer Ft önerő 
kifizetését. A pályázatot tavaly így nem használtuk ki. Javaslom, hogy idén is próbáljuk meg 
beadni.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Olyan pályázati célra, amelyre az elmúlt 5 éven belül már nyertünk támogatást. Az IKSZT 
számítógépeinek cseréjére így idén még nem pályázhatunk.   
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Sütő Ervinné polgármester: 
Idén is a hangosításra gondoltam. Tányérokra lesz még szükségünk, de azt LEADER-en 
keresztül talán be tudjuk szerezni.   
 
Madarász Dezső képviselő: 
Teljesen jó ötlet a hangosítás támogatom. 
 
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: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
45/2015. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2015. évi  
közművelődési érdekeltségnövelési támogatásra, melyhez 100.000,-Ft önrész 
biztosítását vállalja a „működési célú kiadásokon” belül a „dologi kiadások”/ 
„készletbeszerzési” kiadások terhére. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2015. június 29. 

 
 
3.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Nem szeretném ezt sokáig taglalni. A határozatok egyesével fel lettek tüntetve az 
előterjesztésben. Az egyetlen, amit kiemelnék a nyári gyermekétkeztetés. A program 
már működik Az önkormányzatnak még 100 000 Ft-ot kellett hozzátennie a pályázati 
pénzen felül, azonban úgy gondolom, hogy nagy segítség a bodrogi családoknak. Az 
étel mindig szétosztásra kerül, kárba nem veszik, van rá igény minden nap. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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46/2015 (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. március 
26. és május 26. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót.  
  
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 4. Egyebek 
 
4.1.) Falunap 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szeretném a testületet is megkérni, hogy vegyen részt hétfőn 6 órakor tartandó 
megbeszélésünkön, amelyen a civil szervezetek is képviseltetik magukat. A falunapunk 
ugyanis már nagyon közel van, így a részleteket is tisztáznunk kellene. 1 vaddisznót 
már kaptunk felajánlásként. Ebből 24 kiló hús lett. Kellene hozzá még vennünk, ha más 
nem lesz disznóhúst. A hangosításra 10 000 Ft, a sátorbérlésre 20 000 Ft-ot kell 
fizetnünk. Próbáljátok ti is felvenni a kapcsolatot az ismerősökkel, fagyissal stb.. Ha 
más nem lesz az önkormányzatnak a költségvetéséből kell elkülönítenünk a pénz a 
falunapra.  
 
4.2.) Iskola mögötti szennyvízelvezetés  
Sütő Ervinné polgármester: 
Talán ismeretes előttetek a helyzet, hiszen beszéltünk róla, hogy az iskola mögötti 
szennygödörrel valamit kezdenünk kell. Idén már háromszor szippantattunk. Egy szippantás 
30 000 Ft. A hónap végén- ha így megy tovább- ismét szükség lesz rá. Rendbe kellene teni a 
gödröt. Milyen megoldást javasoltok? 
 
Szentgróti József képviselő: 
Javaslom, hogy legyen tartály, és akkor abba nem tud belefolyni más területekről. 
 
Madarász Dezső képviselő:  
Szerintem is az a megoldás.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Akkor legyen tartály, csak mihamarabb oldjuk meg ezt a kérdést, mert fizetünk feleslegesen.  
 
Riba László képviselő: 
8-10 m3-es tartály elég szerintem.  
    
Sütő Ervinné polgármester 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  
 

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


