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MEDINA HELYI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7057 Medina, Kossuth utca 59. 
Tel/Fax: (74) 434-010 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

július 11-én (csütörtök) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

Az ülés helye: Szerb Klub, 7057 Medina Köztársaság u. 10. 

 
Jelen vannak: 
 Szokics Elekné elnök 
 Rafajlovics Miklós elnökhelyettes 
 Szokics Mitó képviselő 
 Szokics Pájó képviselő 

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Baranyai Eszter  jegyző 
 Parrag Istvánné  jegyzőkönyvvezető 
 
  
Szokics Elekné elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.  
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend megtárgyalására.  
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint állapította 
meg:  
 

NAPIREND:  

1./ Törvényességi felhívás a Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 
testületének működésére 

Előadó: Szokics Elekné elnök (írásos előterjesztés)  

2./ Egyebek 

 
Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügy megtárgyalását. 
 
 
1./ Törvényességi felhívás a Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 
testületének működésére 

Előadó: Szokics Elekné elnök – írásos  előterjesztés   
 
Szokics Elekné elnök ismertette az előterjesztést . Szokics Elekné elnök elmondta, hogy a 
törvényességi felhívásban szerepel  , hogy a képviselő- testület 2013.évi üléseiről készült 
jegyzőkönyvek elektronikus formában a Tolna Megyei Kormányhivatal részére az FTP            
( fájlátviteli protokoll ) rendszer útján nem kerültek rögzítésre. 
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A Tolna Megyei Kormányhivatallal a Kölesdi Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége 
felvette a kapcsolatot és ott azt a tájékoztatást kapták, hogy a jegyzőkönyvek feltöltése 
rendszerbe rendben megtörtént.  Szokics Elekné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy ezért 
a jegyzőkönyvek elektronikus úton való felterjesztésével kapcsolatos kifogás tévesen került 
kibocsájtásra. Így a törvényességi észrevétel arról szól, hogy a jegyzőkönyvek megküldése 15 
napon belül történjen meg. 
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért Szokics Elekné elnök szavazást rendelt el 
a törvényességi felhívás elfogadásáról.  
 
Az elnök javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással – négy igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
18/2013. (VII.11.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A törvényességi felhívás elfogadásáról 

Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívását megtárgyalta, a benne foglaltakat tudomásul vette.  

A felhívásban foglaltaknak eleget téve a szükséges korrekciók alábbi lépéseit állapítja meg: A 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívásban kifogásoltaknak megfelelően 
gondoskodjon a jegyzőkönyvek határidőben történő megküldéséről. 

Megbízza az elnököt és a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívás megtárgyalásáról, és a 
szükséges teendők elvégzésének megtörténtéről a Tolna Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Szokics Elekné elnök, dr. Baranyai Eszter jegyző    

 

2./ Egyebek 
 
Szokics Elekné elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy folyamatos az igény felmérés a 
grábóci búcsúra, de kevés a jelentkező , ezért valószínűleg nem kell autóbuszt rendelni az 
utazáshoz.     
 

Ezek után az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így azt Szokics Elekné  
elnök bezárta.  
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Szokics Elekné                Szokics Pajó 

      elnök         hitelesítő 
 


