
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 19-én 19:00 
órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli 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 Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van. 
Az 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: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
70/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. október hó 19. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  

 
1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a természetben nyújtott szociális 
célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról.  
 
Előadó Sütő Ervinné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
2.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 

 



1.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának a természetben nyújtott 
szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet 
megalkotásáról. 

  
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Bodrog a maximálisan igényelhető mennyiséget kérte pályázatában, ezt nem kaptuk meg. 
Összesen 58m3-ert kaptunk. Ahhoz, hogy az önerőt teljesíteni tudjuk, még plusz 5m3 fát kell 
rendelnünk. A jogosultsági értékhatár az öregségi nyugdíj összegéhez igazodik. Egyedülálló 
esetén a 300%, családok esetében a 250%-ot nem haladhatja meg az egy főre eső jövedelem.  
A beadási határidő szerintem jó lenne, ha minél hamarabb lenne. Ha megjön a hivatalos 
értesítés én minél hamarabb szeretnék szerződést kötni.  
 
Bodó Ferenc képviselő: 
Jó szerintem az előterjesztésbe szereplő november 13. Addigra mindenki ki tudja tölteni a 
kérelmet. Egy ekkora faluban - ha kitesszük a hirdetőtáblára a hirdetményt- gyorsan terjednek 
a hírek.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
 
További javaslat nem érkezett, Sütő Ervinné polgármester szavazásra bocsájtotta az 
előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2015.(X.20.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (X. 20.) rendelete 
Bodrog Község Önkormányzatának a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről. 
 
 A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 
2.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról. 
 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
módosult 2015. június 15-én, valamint 2015. szeptember 9-én is, így két határozatot kell 
hoznunk arra vonatkozóan, hogy elfogadjuk- e a módosítást. Új tagok vennének részt a 
rekultivációban, így őket is be kell venni a társulási megállapodásba. Egyebekben nincs 
hatással a módosítás Bodrogra, így javaslom elfogadni.  
 



A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 
71/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy elfogadja a módosított Társulási 
Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester   
Határidő: Értelem szerint 
 
72/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy elfogadja a módosított Társulási 
Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester   
Határidő: Értelem szerint 
 
Sütő Ervinné polgármester 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  
 

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


