Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331
7/2011._______________________________

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én
10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, polgármesteri iroda
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Dr. Gógucz Erzsébet Mónika
Laduver Attila
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még: dr. Sódar Mária jegyző
Kiszel Ferencné hivatali dolgozó jkv.vezető

Krucsai József polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen öt
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Távol van Nagy Gézáné alpolgármester, aki
távolmaradását előzetesen bejelentette.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Kiszel Ferencné hivatali dolgozót, hitelesítésére javaslom
Restály László és Szabó György Béla képviselőket megbízni.
Kérem, aki a napirendi pont tárgyalásával, ami a TDM csoporthoz való csatlakozás kapcsán
nyilatkozattétel, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, azt kézfelnyújtással
szavazza meg.
A képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyével valamint a javasolt
napirendi ponttal egyhangúlag egyetértettek.
1.Napirendi pont: TDM csoporthoz való csatlakozás kapcsán nyilatkozat
Előadó: Krucsai József polgármester

Krucsai József polgármester: A jövőbeli pályázati források hatékonyabb kiaknázása
érdekében a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületéhez az
önkormányzat tagként csatlakozott azonban még elvárnak tőlünk egy nyilatkozatot, hogy
jövőre iparűzési adót vezetünk be.
Restály László képviselő: Kezdődik, egyre újabbakkal fognak majd előjönni.
Laduver Attila képviselő: Ez majd például a kocsmákra is vonatkozni fog?
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dr. Sódar Mária jegyző:Nem.
Restály László képviselő: Jó lenne értesíteni erről a vállalkozókat, akit érint.
Krucsai József polgármester: Értesítve van.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

46/2011.(IV.27.)sz. Határozat:
Medgyesbodzás Községi önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz, hogy 2012.évtől bevételei növelése érdekében
idegenforgalmi adó bevezetését tervezi. Megbízza a jegyzőt az
idegenforgalmi adó rendelet előkészítésével.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy és hozzászólás hiányában Krucsai József polgármester az ülést 10.15 perckor
bezárta.
Kmf.
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