
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-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 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. 
ülés határozatképes, melyet megnyit.  
 
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: 

 
47/2015 (VIII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. augusztus hó 19. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  

1. Előterjesztés a polgármesteri tisztség betöltési módjának megváltoztatásáról.  
            Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

   Sütő Ervinné polgármester 
  

2. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítására. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
3. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának megállapítására. 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

4. Előterjesztés a polgármester költségtérítésének megállapítására.  
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

5. Előterjesztés a polgármester szabadságmegváltásáról.  



Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

6. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a szociális juttatások 
rendszeréről szóló rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
7. Előterjesztés a falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

8. Előterjesztés a falugondnoki szolgálat munkaruha juttatási szabályzatának 
megalkotására. 
  

9. Egyebek 
 

 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés a polgármester tisztség betöltése módjának megváltoztatására 
 Előadó: Sütő Ervinné 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Főállású polgármesterként indultam a választásokon a tavalyi évben, augusztus 24-től 
társadalmi megbízatásban kívánom ellátni a polgármesteri feladataimat. Az iskolából 
megkerestek, hogy szakmailag támogassam az intézményt, ugyanis az intézményvezető 
kevesebbet tud Bodrogon tartózkodni és segítségre lenne szüksége. Először arról volt szó, 
hogy maradok főállású polgármester és mellette segítem az iskola vezetését, de az első osztály 
hírtelen tanító nélkül maradt, így úgy döntöttem, hogy elvállalom az osztályfőnöki pozíciót is, 
amit azonban nem tudok mellékállásként ellátni.  
Köszönöm az iskola vezetőségének, hogy megtartották a helyemet az elmúlt 5 évben, amikor 
főállású polgármester voltam. 
Meg állapodtunk az iskolával, hogy csak abban az esetben tudom elvállalni, ha biztosítják 
nekem a lehetőséget arra, hogy az önkormányzattal is tudjak foglalkozni, hiszen az emberek 
megtiszteltek bizalmukkal a választáson így nem hagyhatom cserben a falut sem. 
Hetente két délutánom és két délelőttöm lesz szabad, úgy gondolom, hogy el tudjuk látni a 
feladatokat a hivatal segítségével, akiktől a jövőben még több odafigyelést kérek a kialakult 
helyzetre tekintettel. Natit, Gábort és Diát mindig megtalálják a hivatalban, jön a települési 
ügysegéd is, én pedig megpróbálok minél több időt itt tölteni és fogadóórát tartani.           
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64 . § (2) 
bekezdése alapján A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a 
megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és 
működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 



 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

48/2013.(VIII. 19.) Képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármester 
főállású jogviszonyát – a polgármester egyetértésével - 2015. augusztus hó 24-től 
társadalmi megbízatású jogviszonyra változtatja. 
 
Határidő: 2015. augusztus 24. - folyamatos 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
              Sütő Ervinné polgármester 

 
 
2.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletének módosítására. 
 Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A polgármester jogviszony változása miatt szükséges módosítani az önkormányzat SZMSZ-ét 
is, mert a hatályos szervezeti és működési szabályzat szerint a polgármesteri tisztség 
betöltésének módja főállású tisztségviselő 
 
Sütő Ervinné polgármester 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2015 (VIII. 24.) önkormányzati rendelet  
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015 (VIII. 24.) 
önkormányzati rendelete Bodrog Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014 (X. 22.) módosításáról. 

 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
 
 
3.) Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának megállapítására 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Jelentős jogszabályi változás történt a polgármesteri illetmény, illetve tiszteletdíj 
megállapításával kapcsolatosan. A jelenleg hatályos szabályozás szerint (Mötv. 71. §) a 



polgármesteri illetményt és tiszteletdíjat a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg, 
vagyis a polgármester illetményének, tiszteletdíjának összege nem helyi döntés függvénye.  
A polgármester e tisztségét 2015. augusztus 24-től a képviselő-testület – polgármesterrel 
egyetértésben – hozott döntése alapján társadalmi megbízatásúként látja el. A hatályos 
jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A 
polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott illetményének 20%-a, vagyis 149.575 Ft/hó lenne, ennek alapján Sütő Ervinné 
polgármester 74.787 Ft/hó összegű tiszteletdíjra jogosult. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek.  
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 
kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Sütő Ervinné polgármestert a 
döntéshozatalból ne kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Sütő Ervinné polgármestert a döntéshozatalból 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem zárja ki a döntéshozatalból.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

49/2015. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert 
illetményének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.  
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentgróti József alpolgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Sütő Ervinné polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján, figyelembe véve 
a település lakosságszámát – 74.787 Ft/hó. 
 
Ellenvélemény? 
 
Tartózkodás? 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 



Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2014. (VIII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Sütő Ervinné polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján, 
figyelembe véve a település lakosságszámát – 74.787 Ft/hó. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2015. augusztus 24. 

 
 
4.) Előterjesztés a polgármester költségtérítésének megállapítására 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

dr. Lukács Zoltán jegyző 
Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult 
 
A polgármestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti, amely az illetményének 15%-
a, 11.218,-Ft. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a 
költségtérítés összegét illetően. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Szentgróti József 
alpolgármesternek. 
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 
kérdésében. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó 
szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Sütő Ervinné polgármestert a 
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Sütő Ervinné polgármestert a döntéshozatalból 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem zárja ki. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

51/2014. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert 
költségtérítésének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős:Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 



 
Szentgróti József alpolgármester 
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 
Sütő Ervinné polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének 15%-a, vagyis 
11.218 Ft/hó. 
Ellenvélemény? 
Tartózkodás? 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

52/2014. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Sütő Ervinné polgármester részére a  költségtérítés mértéke illetményének 15 %-a, 
vagyis 11.218,-Ft/hó. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2015. augusztus 24. 

 
 
5.) Előterjesztés a polgármester szabadságmegváltásáról 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) bekezdése alapján a 
főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 
pótszabadságra jogosult. 
A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe. 
Ennek megfelelően a polgármester tekintetében a szabadság kiadásával kapcsolatos 
munkáltatói jogokat gyakorló  képviselő-testületnek nemcsak joga, hanem kötelessége is a 
szabadság kiadásáról rendelkezni. Azonban ez a gyakorlatban nem úgy valósulhat meg, hogy 
a polgármestert a testület szabadságra „küldi”, hanem a szabadság kiadásáról ill. 
igénybevételéről (pl. éves szabadság terv készítésével, a testület ülésezési rendjét figyelembe 
véve) a polgármesternek és a képviselő-testületnek meg kell állapodnia.  
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A szabadság kiadására vonatkozó igény a 
foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt nem évül el. 
A ki nem vett szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a foglalkoztatási 
jogviszony megszűnésének napján kezdődik.  
 
A Kttv. 225/B (2) bekezdés b) pontja szerint a főállású polgármester foglalkoztatási 
jogviszonya a szervezeti és működési szabályzat módosításával szűnik meg, ha a képviselő-



testület a főállású foglalkoztatási jogviszonyt – a polgármesterrel egyetértésben – társadalmi 
megbízatásúra változtatja. 
 
Fentiekre tekintettel meg kell állapítani a jogviszony fennállása során ki nem adott szabadság 
mértékét és az esedékes szabadság-megváltás kifizetése iránt intézkedni kell. 
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a Kttv. 225/A. § (1) bekezdés értelmében egy 
olyan sajátos közszolgálati jogviszony, amely választással jön létre. 
 
A szabadságmegváltás kapcsán alkalmazni kell az Kttv. 107. § (2) bekezdését, amely 
kimondja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az 
arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.  
 
Sütő Ervinné polgármester részére 39 nap szabadság jár 2015. évre. A 2014-es évről 3 nap 
szabadságot hozott át, így összesen 42 nap szabadsággal rendelkezik 2015-ben. Ennek a 2015. 
augusztus 24-ig járó arányos része 28 nap, amelyből kivett 25 napot. A fennmaradó 3 napra 
kell elrendelni a szabadság megváltást.  
 
Sütő Ervinné polgármester 
A napirend döntéshozatalából  személyes érintettségemre tekintettel kizárásomat kérem, és 
átadom az ülés vezetését Szentgróti József alpolgármesternek. 
 
Szentgróti József alpolgármester 
Javaslom, hogy a képviselő-testület Sütő Ervinné polgármestert a szabadságmegváltásával 
kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki és polgármesternek a 2015. augusztus 24. napjáig 
járó és ki nem vett 3 napra járó szabadság megváltását rendelje el. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

53/2015.(VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármestert a 
szabadságmegváltásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Felelős:Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Szavazás szabadságmegváltásról 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

54/2015.(VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete Sütő Ervinné polgármester 
részére a 2014. évről áthozott és a 2015. augusztus 24. napjáig időarányosan járó 
és ki nem vett 3 napra eső szabadságmegváltását elrendeli. 
 



Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2015. augusztus 24. 
 

6.)  Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a szociális juttatások rendszeréről 
szóló rendeletének megalkotásáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
              dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szociális rendeletünket már egyszer módosítottuk, de ismét szükség lenne több ponton is erre, 
annak függvényében, ahogy látjuk, hogy a szociális kiadásokra kapott normatívával hogy 
tudunk gazdálkodni.  Az egyebek napirendi pont keretében erről még szeretnék egy-két szót 
mondani. Az adható támogatások között lehetőséget ad a rendelet a tankönyvtámogatás 
kiosztására. A település a normatívával eddig jól gazdálkodott, így ki tudjuk fizetni a 
támogatást. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A rendeletbe azonban, csak a tankönyvtámogatás került be. A tankönyvet az első három 
osztályban ingyen kapják a gyerekek, így nekik nem tudnánk támogatást adni a jelenlegi 
rendelet szerint. 2017-re állítólag mindenkinek ingyenes lesz a tankönyv, így indokolt egy új 
támogatási forma bevezetése. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Ha marad pénzünk még az év végén, akkor az időseknek is vehetnénk valami apróságot 
karácsonyra, szaloncukorra, narancsra gondoltam. Ehhez a rendeletbe azonban be kell 
kerülnie az időskorúak támogatásának is.  
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2015 (VIII. 24.) önkormányzati rendelet  
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2015 (VIII. 24.) 
önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről. 

 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
 
7.) Előterjesztés a falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról. 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A falugondnoki szolgálat szakmai- módszertani ellenőrzésére került sor a múlt héten. 
Két hibát észleltek, amelyeket inkább csak ajánlásként szabtak meg. A munkaköri 
leírásban tévesen az előző falugondnoki autó rendszáma szerepelt. A szakmai program 
pedig nem tartalmazta az ellátott jogi képviselőhöz fordulás lehetőségét.   



 
Madarász Dezső képviselő: 
Ezek apróságok. Találni kellett valami kis hibát. 
 
Riba László képviselő: 
Öreglakon voltunk egy szakmai konzultáción. Szó volt a helyettesítéséről, amit jelenleg 
Bekfi Ferenc lát el a csombárdi falugondnok. Felhívták a figyelmünket, hogy lehetőség 
lesz egy 40 órás tanfolyamra, amelyet ha elvégez valaki, jogosult lesz a falugondnok 
helyettesítésére. Gáborra gondoltam, hogy beiskolázhatnánk és akkor nem kellene a 
szomszéd településtől helyettesítést kérnünk. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen, utánpótlás nevelésére is jó lehetőség lehet. Megbeszéljük még ezt a felvetést.     
 
Sütő Ervinné polgármester 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

55/2015.(VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
kiegészíti a falugondnoki szolgálat szakmai programjának IV. részét az 
előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint.  
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8.) Előterjesztés a falugondnoki szolgálat munkaruha juttatási szabályzatának 

megalkotására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A falugondnok közalkalmazott, számára munkaruhát kell biztosítani. Ez az ellátás 
kötelező, nem mondhatjuk, hogy nincs pénzünk. Évi 25 ezer Ft-ot tartalmaz az 
előterjesztés az abban szereplő ruhadarabok megvásárlására. Mit szóltok az összeghez? 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Ilyesmi szokott lenni az összeg mindenhol. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Nem muszáj összegszerűen meghatározni úgy is meg lehet határozni, hogy az 
illetményének bizonyos százaléka, így idővel emelkedik ez az összeg is az évek során 
én sem kell külön megállapítani.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Megállapíthatunk most is egy kicsit magasabb összeget, egyrészt akkor egy ideig nem 
kell vele foglalkoznunk és kicsit reálisabb is a mai árakhoz képest. 



 
Sütő Ervinné polgármester:  
Cipő és kabát is van a megvásárolandó ruhák között így én is a magasabb összeget 
támogatom. 
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

56/2015.(VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Bodrog Község 
Önkormányzatának Falugondnoki Szolgálatának Munkaruha Juttatási 
Szabályzatát. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal ill. folyamatos 

 
9.) Egyebek 
 
9.1.) Utánfutó vásárlása  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Már többször volt szó az utánfutó vásárlásról. A testületi döntést követően meg is 
rendeltem az utánfutót azonban az már hónapok óta nem jön meg. Így más megoldás 
után néztem. Találtunk egy utánfutót 345 e Ft-ért, amely véleményünk szerint jó lenne a 
falubusz mögé. Horganyzott, a csuklórész viszont nem tartalmazza.   
 
Madarász Dezső képviselő: 
Lacinak kell látnia hogy jó-e. Ő fogja a legtöbbet használni, fontos lenne, hogy lássa 
mögötte az utánfutót. Lehet, hogy kisebb, mint amit eddig használtatok. Nem lesz 
probléma? 
 
Riba László képviselő: 
Jó lesz ez, a ládák is ráférnek. Szerintem nem kisebb, mint Editéké. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Valószínűleg az emberek jönni fognak majd kölcsönkérni, kibérelni, ezzel kapcsolatban 
egy egységes álláspontot kellene képviselnünk. Félek, hogy hamar tönkre menne, ha 
mindenki vihetné. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Arra gondoltam, hogy maximum a civil szervezetek vihessék el, de fő szabályként 
senkinek nem adjuk oda, bármikor kellhet az önkormányzatnak is, és valóban félő, hogy 
nem lenne hosszú élettartamú. 



 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

57/2015.(VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
utánfutót vásárol 345 e Ft értékben.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a 
kapcsolódó intézkedések megtételére.   
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
9.2.) Önkormányzati fa eladása 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Sikerült fát kitermelnünk az önkormányzati tulajdonú erdős részek kipucolásával. Van 
benne ágfa és vastagabb fa egyaránt. 
Döntenünk kellene arról, hogy mennyiért adjuk el a faluban ezt a fát, hány m3-ert 
kaphat egy család és milyen alapon rangsorolunk, ha többen is beadják.  
 
Riba László polgármester: 
30-40m3-ert még biztosan ki tudunk termelni 85 m3-ert vittünk be eddig. Ebből 29 m3 
vékony és 56 m3-er vastag fa. Arra gondoltam, hogy a vékonyat 5000 Ft/m3 áron a 
vastagot 10.000 Ft/m3 áron adjuk el plusz a fuvardíj. Ha lesz megint a szociális célú 
tűzifaprogram abban is pályázzunk azért. Sokan számítanak rá, már el is indult a 
szóbeszéd, hogy én már meg is ígértem hogy kapnak, pedig még azt sem tudjuk hogy ki 
lesz-e írva. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ki lesz írva ez több mint valószínű, de abból megint csak egy meghatározott réteg 
részesülhet. 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Korrekt ez az ár. Drágább az ágfa is máshol. 
 
Riba László képviselő: 
Én azt javaslom hogy vehessen bárki, de részletre ne adjuk oda senkinek. Sokszor 
jártunk már úgy, hogy megállapodtunk valakivel a részleteket meg nem fizette. Aki nem 
tudja ezt kifizetni, mert annyira rászoruló ő majd kap a szociális tűzifából. Bár nem ez 
az elsődleges cél, de azért ez egy bevétel az önkormányzatnak, ezt is szem előtt kell 
tartani, az árak pedig tényleg barátiak. 
 
Sütő Erviné polgármester:  
100 m3-erből 50 család tud kapni fát ezen a rendkívül kedvező áron.  



 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ezt le is kell fektetnünk írásban is, hogy egy család 2m3-er fát vehet maximálisan.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A közmunkásaink sem kaphatnának esetleg részletre? 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Maximum két részletre, ha nagyon muszáj. 
 
Riba László képviselő: 
Én nem adnék részletre. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
És ha ajándékba kapna minden közmunkás 1 m3-er vékonyfát? Rengeteget dolgoznak a 
településért. Ennyi kis jutalmat megérdemelnének.   
 
Madarász Dezső képviselő: 
Egyenlőre várjunk még ezzel. Ráadásul meg is osztaná a falu lakosságát egy ilyen 
rendelkezés.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

58/2015.(VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonában lévő maximum 100m3 mennyiségű fát a lakosság számára eladásra 
kínálja az alábbi feltételekkel: 
Egy család maximum 2 m3 fát vásárolhat 
A fa ára: 5000 Ft/m3 +szállítási díj a vastag 
   10.000 Ft/m3+ szállítási díj a vékony tűzifa esetében. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság 
mielőbbi tájékoztatásáról a Bodrogi Hírmondó című helyi lapon keresztül.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 

9.3.) Tájékoztató a két ülés között történet eseményekről. 
  
Sütő Ervinné polgármester: 
A szociális kiadásainkról szeretnék annyit elmondani, hogy eddig nagyon jól 
gazdálkodtunk. Hála Istennek az emberek is leszoktak arról, hogy minden 
problémájukkal az önkormányzatra jönnek segélyt kérni. Természetesen, ha olyan kért, 



aki tényleg rászorult és nem tudott máshoz fordulni segítségért, annak segítettünk.  Egy 
szociális temetés bármikor jöhet, amit ki kell fizetnünk, de ezzel együtt úgy gondolom, 
hogy a gyermekek iskolakezdését támogathatnánk a tankönyvtámogatással. Az 
iskolakezdés komoly plusz költséget jelent a családoknak. 15 gyerek kap 
gyermekvédelmi támogatást. Az 1-2-3. osztályos gyerekek pedig ingyen kapják a 
könyveket. Ahhoz hogy ebben érdemben döntsünk meg kell kérnem a hivatalt, hogy 
csináljon egy kimutatást az érintett gyermekekről.  
A település fenntartásra kapott normatívával szintén takarékosan gazdálkodtunk idén. El 
tudjuk benne számolni a szennygödör kialakítását, így azt meg fogjuk csinálni, valamint 
az önkormányzati fenntartású utakat meg tudjuk foltozni hidegaszfalttal.  
Szeretnélek megkérni titeket, hogy szóljatok mindenkinek, ahol látjátok, hogy gazos a 
porta. Nem szeretnék senkinek felszólító levelet írni, bírságolni meg főként nem, de 
mindenkinek rendbe kell tartani a területét.      
  
 
Sütő Ervinné polgármester 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  
 

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


