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Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 18–án 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Szentgróti József alpolgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László 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, 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: 
 

42/2016 (IV. 18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. április 18. napján megtartott soros nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 

 
1.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Területfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat benyújtására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
3.) Egyebek 

            Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről.  

Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkaptátok a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

43/2016 (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2016. január 11. és március 21. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.  
  
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.) Előterjesztés a Területfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat benyújtására. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A TOP -os pályázatok 100%-os támogatásúak. Lehetőségünk lenne az orvosi rendelő 
felújítására. Azt az információt kaptam, hogy van több település is, amely nem fog tudni 
megfelelni a pályázati kiírásban foglaltaknak, így talán nagyobb eséllyel indulhatunk el. 
Kiderült, hogy rosszul értelmeztük a kiírást és nem muszáj Mezőcsokonyának beadni, 
beadhatjuk mi is ők pedig adnak egy hozzájáruló nyilatkozatot. Korábban úgy döntöttünk, 
hogy a VP pályázatot beadjuk a kultúrház felújítására. Ehhez 15% önerőre van szükség. 
Megkeresett egy pályázatíró cég, akik elkészítették volna a pályázatot. Az ajánlatot Bodrogra 
még meg sem küldték, mikor láttam, hogy Hetesnek 1,6 millió forintos ajánlatot tettek és 
ebben még nem volt benne a közbeszerző, ami újabb 420 ezer Ft.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Sikerdíjas? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Nem. Szerintem így ezt nem fogadhatjuk el.  
 
Riba László képviselő: 
Nevetséges, ez az összeg. Egyetértek azzal, hogy ezt mondjuk vissza. 
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Madarász Dezső képviselő: 
Mi is adtunk Mezőcsokonyának ilyen nyilatkozatot? Most akkor jogosan kérjük mi is tőlük. 
Kicsit zavar engem ezzel az épülettel kapcsolatban, hogy a legutóbbi felújításon ezeket a 
munkálatokat már el lehetett volna végezni. Kétszer csináljuk meg azt, amit egyszerre is 
megcsinálhattunk volna.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ki fogják adni ezt a nyilatkozatot. Nem jár számukra semmiféle kötelezettséggel, sem 
pénzügyi teherrel.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Én azt javaslom, hogy a TOP-os pályázatot adjuk be, hiszen az 100%-os támogatottságú, a 
kultúrház felújítására viszont ilyen feltételekkel ne nyújtsunk be pályázatot.  
 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatokat: 
 

44/2016 (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a Területfejlesztési Operatív 
Program TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat 
keretében pályázatot nyújt be. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
45/2016 (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
visszavonja 36/2016 (III.3.) számú képviselő-testületi határozatát. Bodrog Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a Bodrogi Művelődési 
Ház energetikai korszerűsítésére.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
3.) Egyebek 
 
3.1.) Tájékoztató a Nyugdíjasok Szervezetinek Somogy Megyei Szövetségének 
kéréséről. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A nyugdíjasok megyei szervezete azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy támogassuk a 
rendezvényüket, amellyel a szervezet fennállásának 25. évfordulóját kívánják 
megünnepelni. Úgy gondolom, hogy egy jelképes összeggel támogassuk őket. 5000 Ft-
ra gondoltam.  
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Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

46/2016 (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 5.000 Ft-
tal támogatja a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségét, annak 
érdekében, hogy 25. éves jubileumi rendezvényüket színvonalasan le tudják 
bonyolítani.  
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 

          Határidő: Értelem szerint 
 
3.2.) Tájékoztató a zöldterület kezelésről 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Nagyon nagy gondot okoz számunkra az, hogy egyetlen férfi van a közmunkában jelenleg. 
Annak nagyon örülök, hogy sikerült többeknek is elhelyezkedni a munkaerőpiacon, de a 
zöldterületek karbantartása nagy probléma lett számunkra. Gábor a kistraktorral nyírja, de 
mellette három lengőkaszás szokott még dolgozni. A tologatós fűnyírót a nők is tudják 
használni, de azzal meg sok helyre nem lehet bemenni. Az fht-sek között sincs senki olyan, 
aki be tudna jönni. Arra gondoltam, hogy vállalkozót kellene keresnünk, aki ellátja ezt a 
feladatot. Hármat tudok itt a településen, aki szóba jöhetne. Csombárdon 6 Ft/m2 áron vágják 
a füvet, ami nagyon alacsony ár. Kérnünk kellene árajánlatot mind a háromtól. Szerintem nem 
átalánydíjas szerződést kellene kötni, hanem amikor több az eső és gyakrabban kell kaszálni, 
többet fizetünk, szárazság esetén meg kevesebbet.    
 
Riba László képviselő: 
Nem is biztos, hogy eddig jobban jöttünk ki úgy, hogy közmunkában csináltuk. Sokat 
költöttünk benzinre, alkatrészekre.  
 
Bodó Ferenc képviselő. 
Akár osztozhatnak is a helyi vállalkozók a terülten nem muszáj egynek adni. 
 
Riba László képviselő: 
Közös lónak túrós a háta. Én a Balázsban bízok a legjobban.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mind a háromnak egyenlő esélyt kell adnunk. Tegyen ajánlatot mindegyik írásban és a 
legkedvezőbbet elfogadjuk. Mi erre úgyis állami normatívát kapunk, amit el kell költeni. Ha a 
kaszálásról számlánk van, azt ugyanúgy el tudjuk számolni, mint a benzint, vagy az 
alkatrészeket.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Kérjünk írásos ajánlatokat egy megadott határidőig.  
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Sütő Ervinné polgármester: 
A szerződésben szükség lenne olyan garanciákra, ami minket véd, jó lenne beletenni az is 
hogy temetéseknél a temetőt soron kívül is lekaszálják, egyébként pedig időjárás 
függvényében, igény szerint.   
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Mi legyen a határidő? 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Minél előbb, maximum egy hét.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Akkor április 25-ig árjuk az ajánlatokat.   
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

47/2016 (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat zöldterületeinek kezelésére, a fű kaszálására árajánlatot kér a bodrogi 
székhelyű vállalkozásoktól. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2016. április 25.   
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2016.április 25.  

 
3.3) Tájékoztató egyéb kérdésekről 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Pár dolgot szeretnék még veletek megosztani. Egyrészt át kellene gondolnunk, hogy 
szükségünk, van- e a kóbor ebek befogására kötött szerződésünkre. Havonta 17 ezer Ft-ot 
fizetünk. Idén még egy kóbor kutya sem volt. A környékbeli települések sem nagyon kötöttek 
vele szerződést.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Az nagyon soknak tűnik. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen, de ha meg lesz egy kutya, amit el kell vinni és nincs szerződésünk, akkor meg nagyon 
sokba kerül. Megkérem a jegyzőurat, hogy nézzék meg ezt a szerződést, hogy mennyi időre 
kötöttük, hogy lehet felmondani.   
 
Riba László képviselő: 
Nagyon kevesen oltatták be a kutyájukat még a fele sem.  
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Sütő Ervinné polgármester: 
Összesen 54 kutya kapott oltást. Ez a jegyző hatásköre. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Megkeresem az állatorvost és akkor már tudni fogom, hogy ki kell felszólítani.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A szennyvízgödör megint megtelt. Erről már többször beszéltünk. Valami megoldást kellene 
találnunk.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Van egy pályázat a szennyvíz kiépítésével kapcsolatban, de kisebb régiók adhatják be. A mi 
területünkön meg már majdnem mindenkinél van szennyvíz hálózat, csak mi maradtunk ki 
belőle.  
Madarász Dezső képviselő: 
Olyat is hallottam, ami csak pár épületre szóló szennyvízelvezetést biztosít. Nem kell hozzá 
egy egész hálózatot kiépíteni.   
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Megnézzük ezeket a pályázati lehetőségeket is.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
A focisták szállításával kapcsolatban is meg kellene állapodni valamiben. Biztosítsuk ezt 
nekik, milyen mértékben? 
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Jól jön a szállítás az biztos. Ha a Laci nem tud jönni, akkor a Gábor jött a busszal. 
 
Riba László képviselő: 
Jó lenne, ha nem kellene összeszedegetnem őket a különböző falukban, hanem ide 
átjönnének. A másik meg hogy elmehetnének egyszerre is egy pár szurkoló is mehetne velük 
egy nagyobb buszban. Szeretem a focit nem is arról van szó, csak szerintem így ésszerűbb 
lenne.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Nem várható el a falugondnoktól, hogy egész vasárnap délutánokat töltsön a focisták 
szállításával.   
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Én, mint alpolgármester vezethetem a buszt? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Elméletileg semmi akadálya, kell adni rá egy meghatalmazást.  
 
Szentgróti József alpolgármester:  
Én is elvihetem őket ezután. 
 
3.4.) Képviselői felvetések 
 
Riba László képviselő: 
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A közmunka programban az én földemet is művelte az önkormányzat, amikor még lehetőség 
volt arra, hogy bérelt földön is mehessen a közmunkaprogram. Ez a lehetőség már megszűnt 
így újra én használom. Az önkormányzat azonban épített oda egy kerítést, körülbelül 30 darab 
oszloppal és drótkerítéssel. Az oszlopokat annak idején én szereztem kedvezményesen, 1000 
Ft körüli áron. Szeretném, ha a testület megállapítana egy árat arra a kerítésre, mert nem 
szeretném, ha a faluban azt mondanák, hogy az önkormányzat épített nekem kerítést és nem is 
szeretnék az önkormányzat javára gazdagodni.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Igen ott a kutyák miatt kellett bekeríteni. A közmunkások szépen megcsinálták azt a kerítést. 
Egy része annak a kerítésnek így is úgy is önkormányzati feladat lett volna. Laci mérd fel, 
hogy pontosan hány oszlop van és megállapít majd egy árat a testület. 
 
 
Riba László képviselő: 
Többen is kérdezték az utánfutót, hogy megkaphatják- e. Mi legyen az álláspont? 
 
Madarász Dezső képviselő: 
Erről nekem van tapasztalatom, mi is mikor kölcsönadtuk, vitte mindenki. Sajnos 
egyfolytában vihettük javíttatni.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Hoztunk erről egy határozatot. Határozottan mondjátok, hogy nem adjuk oda.    
 
3.5. Polgármesteri bejelentés 
 
Sütő Erviné polgármester: 
Ezúton szeretném bejelenteni a tisztelet képviselő-testületnek, hogy polgármesteri 
tisztségemről 2016. április 18. napjával lemondok. Átadom nektek az erről szóló írásbeli 
nyilatkozatomat, melyet legyetek szívesek tudomásul venni. Bár nem kötelező, szeretném 
megindokolni a döntésemet. Eddig maximálisan megtettem mindent, amit tudtam a 
településünkért. A 2014-es választások után elvállaltam a főállású polgármesteri tisztséget 
bruttó 149 ezer Ft-ért diplomás emberként. Szerettem dolgozni a településért, és nem 
dolgoztam kevesebbet, mint a fizetés lecsökkentése előtt. Nyár elején megkeresett az iskola, 
először csak szakmai segítséget kértek, majd elsős osztályfőnök lettem. Ekkor döntöttem úgy, 
hogy társadalmi megbízatású polgármesterként folytatom a ciklust. Ebben a döntésben az is 
szerepet játszott, hogy megváltozott a törvény, amely szerint a polgármester tisztségének 
ellátása alatt fizetés nélküli szabadságon van, e helyett a munkaviszony megszűnése 
következett be. Azt már a választások előtt is tudtam, hogy ez lesz az utolsó ciklusom, ha 
belegondolok abba, hogy a ciklus végén már 59 éves leszek, pedagógusként nagyon nehezen 
találtam volna munkát ennyi idősen.  
Közben kiderült, hogy az iskola vezetésében is számítanak rám. Be kellett látnom, hogy egy 
ember hosszú ideig nem tud megülni két lovat. Az iskolában is olyan feladataim vannak, 
amelyek egész embert követelnek és a polgármesteri tisztség is 100%-os helytállást kíván. 
Jelen pillanatban úgy érzem, hogy az iskolában tudok helytállni. Van egy családom is, akik az 
utóbbi időben nagyon megértőek voltak, de nem szeretném őket hosszútávon háttérbe 
szorítani. Sajnos ez a nagy stressz, ami ezzel a két feladattal a vállamra nehezedett az 
egészségi állapotomat is negatívan érintette. Szeretném megköszönni, hogy veletek 
dolgozhattam. Elnézést kérek, ha bárkit megbántottam, nem volt szándékos.         
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Bodó Ferenc képviselő: 
Szomorú szívvel, de megértelek. Köszönöm, hogy dolgozhattam veled! 
 
Riba László képviselő: 
Én is megértelek, de nagyon zaklatott vagyok. Az a lendület, ahogy a választások után 
elkezdtél dolgozni, valami csodálatos volt. Jó volt, ahogy elkezdtük ezt az egészet a 
megválasztásod után. Elindult valami a faluban, most meg nem tudom mi lesz így. 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Pótolhatatlan ember nincs.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Akárki is lesz az utódod nehéz lesz utánad csinálni.  
 
Madarász Dezső képviselő: 
Engem nem ért váratlanul a döntésed, csak hirtelensége lepett meg. Megmondom őszintén, én 
többször látlak mosolyogni téged, mióta gyerekek között vagy. Az iskola dolgai jó kézben 
lesznek, ennek örülök, viszont nem látom azt az embert, aki a polgármesteri székedbe be 
tudna ülni.      
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Szeretném, ha ti is átgondolnátok ezt a dolgot. Úgy lennék nyugodt, ha Bodrog vezetése jó 
kezekbe kerülne.  
 
Szentgróti József alpolgármester: 
Én is köszönöm a munkádat. Gondolom, akkor most nekem kell átvenni a feladataidat az 
időközi választásig.  
 
Sütő Erviné polgármester: 
Igen, mindent meg fogok mutatni, hogy mit hol találsz, meg hogyan szoktuk csinálni. 
 
dr.Lukács Zoltán jegyző: 
Én is nagyon sajnálom, úgy gondolom, hogy jól tudtunk együtt dolgozni. Időközi választást 
kell tartanunk a lemondástól számított 120 napon belül. Össze fogom hívni a helyi választási 
bizottságot. Véleményem szerint a lehető leghamarabb kellene megtartani, de a választás 
időpontjáról a HVB határoz nem a testület.  
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Azt is megkérdeztem a jegyzőúrtól, hogy ez a választás a településnek nem kerül pénzbe. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Nem, csak akkor fizeti a település, ha a képviselő-testületet feloszlatják, vagy feloszlik. 
 
További hozzászólás a bejelentéshez nem érkezett. Az alpolgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatot: 
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48/2016 (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul vette Sütő Ervinné 
polgármester bejelentését polgármesteri tisztségéről 2016. április 18. napi hatállyal 
történő lemondásáról.  
 
Felelős: Szentgróti József alpolgármester 
Határidő: Azonnal 

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

 
Kmf. 

 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


