
1 
 

J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 16-án 18:00 
órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Riba László képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
Sütő Ervinné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van. 
ülés határozatképes, melyet megnyit. Szentgróti József alpolgármester jelezte távolmaradását 
munkahelyi elfoglaltságai miatt.  
 
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: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
28/2015 (IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2015. április hó 16. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni:  
 
1.)Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási   
    Megállapodásának módosításáról.  
    Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Felelős: Sütő Ervinné 
Határidő: értelem szerint 
 

1.) Előterjesztés a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról.  

 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester: 
A szociális társuláshoz hasonlóan az óvodai társulás módosítását is végre hajtja a 
társulás. 2015. április 23-án társulási ülés lesz Somogyjádon, legkésőbb eddig az ülésig 
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el kell fogadnunk a módosítást. Semmi komoly módosítás nem történt, mint ahogy azt 
az előterjesztésben is olvashattátok.  
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi határozatot 
hozta: 
 
29/2015 (IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai 
Társulás Társulási Megállapodását a jegyzőkönyv mellékletét képező változatlan formában 
jóváhagyja és elfogadja.  
Utasítja a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul küldje meg a Társulás 
Elnöknek.   
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
   dr. Lukács Zoltán jegyző (kivonat megküldése)  
 
Határidő: Azonnal 
   
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


