Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331
10/2010
JEGYZİKÖNYV
Készült:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. július 7én 8.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

Az ülés helye:

Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak:

Varga Gábor polgármester
Krucsai József alpolgármester
Kiss György
Laduver Attila
Lajos Ferenc
- képviselı-testületi tagok
Jelen vannak még:
dr. Sódar Mária-jegyzı
Sramkó Katalin hivatali dolgozó, jkv. vezetı

Varga Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, az ülésrıl hiányzik,
Czene Tiborné, Laurovics István (távolmaradásukat jelezték) Nagy Gézáné az ülés
határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítésével javaslom Lajos Ferenc és Kiss György
képviselıket megbízni.
Kérem, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, valamint a jegyzıkönyv
hitelesítık személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A jelenlévık a javaslatokkal egyhangúan egyetértenek.
1. sz. napirendi pont.
Varga Gábor polgármester: Írásban kiment az anyag, akinek van ezzel kapcsolatban kérdése
kérem tegye fel.
Krucsai József alpolgármester: Ez már nem kérdés, errıl már határozott a kistérség,
szerintem nekünk ez csak formaság, hogy fogadjuk el.
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait, aki a most megfogalmazott
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határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2010. (VII.7) Kt. sz. határozat
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselı-testülete a DélBékési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1.) A I. 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: „4. A társulás
székhelye: 5800. Mezıkovácsháza, Árpád u. 176.”
Határidı: a döntés közlésére azonnal
Felelıs: Varga Gábor polgármester

Bejelentések:
Dr. Sódar Mária jegyzı: A medgyesegyházi oktatási intézmény keresett meg minket azzal,
hogy módosítani szeretnék az alapító okiratukat, melyhez kell képviselı-testületünk
hozzájárulása. A bölcsıdei férıhelyek számában szeretnének módosítást eszközölni.
Varga Gábor polgármester: Kérem, aki egyetért a létszám változtatásával, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
38/2010. (VII.7) Kt. sz. határozat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Alapító Okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
„18.3: Bölcsıdei ellátás:
Medgyesegyházi intézményegység 12 fı”
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı
határidı : azonnal
Varga Gábor polgármester: Annyit én még hozzátennék, hogy a tartozásukkal kapcsolatban
ragaszkodjunk ahhoz, hogy azt kamattal együtt fizessék meg. Akkor amikor ık kérték tılünk
a tartozást, nem volt lehetıség semmilyen egyezségre, sıt még inkasszóval is fenyegettek. A
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kamat nekünk is jár a törvény szerint, ezt foglaljuk írásba és közöljük velük.
Több tárgy és hozzászólás nem lévén Varga Gábor polgármester az ülést 8.40 órakor
berekesztette.
Kmf.
Varga Gábor
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı

Lajos Ferenc
Jkv. Hitelesítı

Kiss György
jkv. hitelesítı
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