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Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 11–én 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
 
Sütő Ervinné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban 
szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, hogy határozzon a testület a 
napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

1/2016 (I. 11.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. január 11. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 
 

1. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
1.)  Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt szükség, mivel az önkormányzatoknak 
legkésőbb 2016. január 17-ig dönteniük kell arról, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatási 
szerződést fenn kívánják-e tartani vagy 2016. június 30-i hatállyal megszüntetik. A Somogy 
Kéményseprő-Mester Kft ügyvezetője Farka József úr levélben kereste meg az 
önkormányzatunkat, hogy amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, akkor hajlandóak a 
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meglévő szerződést az új törvény szerint közös megegyezéssel megszüntetni. Tekintettel arra, 
hogy a feladatot 2016. július 1-től az állami szerv fogja ellátni, a Somogy Kéményseprő-
Mester Kft sem kívánja a szerződést fenntartani. 
 
Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy hozzászólni. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

2/2016 (I. 11.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Kéményseprő-
Mester Kft-vel 2013. december 20-án a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
ellátására kötött vállalkozási szerződést 2016. június 30-hatállyal a kéményseprő-
ipari tevékenységről szóló 2016. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdés b) pontja 
alapján közös megegyezéssel megszünteti. 
 
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntéséről tájékoztassa a Somogy 
Kéményseprő-Mester Kft-t valamint az Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot. 
 
Felelős:  Sütő Ervinné polgármester (szerződés megszüntetése) 
  dr. Lukács Zoltán jegyző (értesítés) 
Határidő: azonnal (közszolgáltató értesítése) 
  2016. január 26 (kéményseprő ipari szerv értesítése) 

 
 
További napirendi pont nincs. Sütő Ervinné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


