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Jegyzdkiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kcizsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testiiletdnek 2016. okt6ber 17-6n 17
6rakor megtartott rendkivtili nyilt til6sdn.

A k6pvisel6testtileti til6s helye: Bodrogkisfaludi Kcizds Onkorm6nyzati[ivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN VANNAK: AdAm L6szl6 polg6rmester,
Balogh S6ndor k6pvisel6,
K6pes Ferdin6nd k6pviselo,
Kov6cs Ldszlo k6pvisel6,
Majoros P6ter k6pvisel6.

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHIVoTT:
Alexa llona aljegyzl.

AUAVT LASZLO polg6rmester kdszonti a megielenteket. Meg6llapftja, hogy az 5 fos K6pvisel6-
testtiletb6l 5 f6 van jelen, igy a nyflt iil6s hat6rozatkdpes, azt megnyitja. Jegyzokdnyv hitelesit6nek
Kov6cs Ldszlo kdpvisel6t jelctli ki.
Elmondja, hogy a rendkiviili testi.ileti iil6s telefonon tcirtdn6 cisszehivdsdra a Tokaji T6bbc6hi
Kistdrsdgi T6rsul6s T6rsulisi Megdllapodds m6dositiisa miatt ker0lt sor, igy ennek megfelel6en
javasolja, hogy a Kdpvisel6-testiilet - amennyiben m6s javaslat nincs - ezen egyetlen napirendi
pontot tdrgyaljameg:

i. A Tokaji Tdbbc6hi Kist6rsdgi T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapod6stnakm6dosit6sa
El6ad6: Alexa Ilona allegyzi5

A K6pvisel6-testiilet tagjainak a javasolt napirenden kivril mds iavaslata nincs, igy az 5 fo ielenl6v6
kdpvisel6bll a szavaziisban rdszvev6 5 f6 kdpvisel6-testi.ileti tag 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
valamint tart6zkodits ndiktil, egyhangrilag az alilbbi napirendet tdrgyaljameg:

1. A Tokaji Tctbbcdlt Kistdrsdgi T6rsukis T6rsulSsi Meg6llapod6s6nakm6dosit6sa
El6adri : Alexa Ilona aljegyzo

1. napirend

ALEXA ILONA aljegyziS tdjekoztatja a k6pvisel6ket, hogy jogszabfiyi m6dosit6s alapj6n 2017.
januftr 1-jdt6l csal6d- 6s gyermekj6l6ti kcizpont csak j6r6ssz6khely teleptildsi onkormhnyzat
fenrfiartdsftban mrikodhetnek, igy a jelzett hat6rideig a jelenleg t6rsul6si fenntartdsban mrik<jd<i
csaliid- 6s gyermekj6ldti kozpontoknak 6t kell alakulni olyan m6don, hogy a csal6d- ds
gyermekj6l6ti kozpontok fenntart6sa a kotelezett teleptildsi cinkormdnyzat fenntart6s6ba keniljcin. A
jogszabalynak tort6n6 megfelel6s drdekdben a t6rsul6st az al6bbiak szerint kell 6talakitanunk. A
t6rsul6sb6l kiv6lna a Csal6d- 6s gyermekjoldti kozpontot, amely el fogja l6tni Tokaj 6s a krizcis



hivatalithoz tattozo telepiildsek reszlre is a Csal6d- 6s gyermekj6ldti szolg1lat feladatait
t6rsulSsnill marad a tclbbi teleptilds csal6d- ds gyermekj oleti szolgitlati feladaiainak ellirt1sa,
azonban m6do sitani sztiksdges a ki st6rs 6 gi t6rsul 6si me grlllapo d6st.
Ismertetiezzelkapcsolatbanazalilbbihatfrozatiiavaslatot:

B o dr o gkisfalud kb zs d g onkormdnyz ata Kdpvi s el dt e stiil ettinek
/20 I 6. (X. I 7.) hatdrozati-javaslata

Tdrgy: A Tokaii Tdbbcdlti Kistdrsdgi Tdrsulds Tdrsuldsi Megdltapoddsdnak m,dos{tdsa

A Klpviselfiestillet

I. a Tokaii Tdbbcdlil Kistdrsdgi Tdrsulds 2013. mdjus 30. napjdn kelt Tdrsuldsi
megdllapoddsdt a hatdrozat I. szdmil melldklete szerint mddositja, ds a 2. szdmti melldktet
szerint fo gl alj a e g,,s 6 ge s s zerkezetb e.

2. A tdrsuldsi megdllapodas m1dos[tdssal nem drintett rdszei vdltozatlan formdban hatdlvban
maradnak.

3. felhatalmazza a polgdrmestert o Tdrsuldsi megdllapodds aldlrdsdra.

is. A
emiatt

Felel6s:
Hatdrid1:

polgdrmester
azonnal

AUAVT LASZLO polgrirmest er szavazhsrateszi fel ahattrozati javaslatat.

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia ktiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodhs n6lkiil elfogadja ahathrozati javaslatot 6s az aldbbi
hatirozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6testiilet6nek
72/2016. (X.17 .\ hathrozat

T6rgy: A Tokaji Tttbbcdhi Kist6rsdgi Tiirsul6s Trirsul6si Meg6llapod6s6nak m6dosit6sa

A K6pvisel6-testiilet

1. a Tokaji Tobbcdhi Kist6rs6gi T6rsul6s 2013. m6jus 30. napj6n kelt T6rsul6si
meg6llapodfstfi ahatdrozat 1. szftmu melldklete szerint m6dositia. 6s a2. szSmumelldklet
szerint foglalj a egysdges szerkezetbe.
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2. A trlrsuldsi meg6llapodds m6dosit6ssal nem drintett rdszei villtozatlanform6ban hathlvban
maradnak.

3. felhatalmazza a polgdrmestert a T6rsul6si meg6llapod 5s alilirdsdra.

Felel6s: polgrirmester
Hatfridd: azonnal

AnAm LASZLO polg6rmester tdbb napirend nem ldv6n a rendkiviili nyilt til6st bezrirja.

Kmf.
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