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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 4-én 8 órai 

kezdettel tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

                       7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Puch József alpolgármester, Soós 

Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint képviselő-testületi tagok. dr. Girst Julianna jegyző, 

Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt:  

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület mai rendkívüli ülésén 

megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a hét tagú testületből öt fő jelen 

van. Az ülést megnyitom.  

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki a javaslatomat elfogadja, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Soós Ferencné és Vörös Bálint 

Képviselőket javaslom. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – Soós 

Ferencné és Vörös Bálint Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A mai rendkívüli ülés összehívását első sorban Székespart utca – 

Tihany utcák felújítási munkáinak megkezdése során felmerült problémák tették szükségessé. 

Ezen kívül rövid határidőre tekintettel  három másik témával is kell foglalkoznia a Képviselő-

testületnek, mely napirendekhez kapcsolódó előterjesztéseket elektronikus levélben kaptak 

meg.  Az elmondottakra tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a mai rendkívüli 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. Székespart és Tihany utcák útburkolat felújítása során felmerült pótmunkák 

megtárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára 

 

2. Madocsa Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntető 

okiratának elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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4. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a  

polgármester asszony napirendi pontokra tett javaslatát elfogadja. 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Székespart és Tihany utcák útburkolat felújítása során felmerült pótmunkák 

megtárgyalása 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A mai rendkívüli ülés összehívását a Székespart – Tihany utcák 

felújítási munkálatainak megkezdése tette szükségessé. A konkrét felmérések alapján derült 

fény arra, hogy a két utcát összekötő útszakasz felújítása nem szerepel a kivitelező eredeti 

árajánlatában. Ennek a szakasznak a felújítását azonban most kell elvégezni, ezért árajánlatot 

kértünk a kivitelező SOLTÚT Kft-től. 107 méteres útszakaszról van szó, melynek felújítását 

1.774 ezer forintért vállalja a Kft. Mint ahogy az lenni szokott, a munkák megkezdésekor 

derül ki, hogy mi az, amit még fontos elvégezni. Ez ebben az esetben is így történik. A 

munkák megkezdése során derült ki, hogy a Székespart utca jobb oldali részének elején lévő 

csapadékvíz áteresz széttörött, cseréjét szintén az út felújítása során szükséges elvégezni. Az 

áteresz beszerzésére és a munkák elvégzésére szintén kértünk ajánlatot a kivitelezőtől, ennek 

bekerülési értéke 300 ezer forint. Kérem a Képviselőket, hogy a felsorolt pótmunkákat 

jóváhagyni szíveskedjenek,  pénzügyi forrását a költségvetés tartalék keretéből biztosítsák. 

 

Vörös Bálint: Most van az ideje, most kell ezeket a munkákat elvégezni, nem akkor, amikor 

már kész lesz az út. Azt hiszem ezzel mindenki egyetért. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 31/2016.(IV.4.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Székespart utca- 

Tihany utca felújítása során felmerült pótmunkák költségvetéseit. 

Az összekötő útszakasz felújítására az 1.774.000,- forintot, valamint a Székespart utca 

jobb oldalán az áteresz cseréjéhez a 300.000,- forintot az önkormányzat 

költségvetésének tartalék keretéből biztosítja. 

 

 Felhatalmazza a polgármester a szerződések aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnia Klára: Felkérem az aljegyző asszonyt a napirenddel kapcsolatosan a 

Képviselők tájékoztatására.   

 

Tubáné Benák Ibolya: Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 

technikai módosítás. 2016. január 1-jével változtak a költségvetési szervek 

alaptevékenységének besorolására szolgáló kormányzati funkció kódok. A Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód 

változásokat a költségvetési szervek, így a Madocsai Alapszolgáltatási Központ Alapító 

Okiratában is módosítani szükséges, mivel az Okirat érvénytelen kormányzati funkció 

kódokat nem tartalmazhat. Kérem a Képviselőket az elhangzottak alapján a Madocsai 

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirata módosításának elfogadására. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 32/2016.(IV.4.) önkormányzati határozat 

 

1. Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Alapszolgáltatási 

Központ – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 

Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 

2. Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 

Államkincstár felé megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntető 

okiratának elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az önkormányzatoknak kötelező feladatuk volt a településeken 

található, felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Ezt a feladatot az önkormányzatok 

egyedül  nem tudták megvalósítani, ezért a Társulást a tagönkormányzatok 2011. évben azzal 

a céllal hozták létre, hogy pályázni lehessen a Széchenyi terv keretében meghirdetett 

rekultivációs pályázaton.  Mivel a társulásban részt vevő tagönkormányzatok  területének 

túlnyomó részén elkezdődött, vagy - mint Madocsa esetében – be is fejeződött a 

hulladéklerakók rekultivációja, a Társulás feladatköre kiüresedett, ezért szükségessé vált a 

Társulás megszüntetése. A Társulás akkor szüntethető meg, ha ehhez  a tagönkormányzatok 



4 

 

Képviselő-testületei hozzájárulnak. Kérem a Képviselőket az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló Megállapodás 

elfogadására.   

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 33/2016.(IV.4.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alisca Rekultivációs 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló Megállapodást 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

 Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

 Határidő: 2016. április 25. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítását a már korábbi napirendnél elhangzott kormányzati 

funkciókódok változásának január elsejétől történő alkalmazása teszi szükségessé. Másrészről 

pedig a módosításban a társulás tagjainak névsora kiegészítésre került Kistormás, Kölesd és 

Medina településekkel, 2016. július elsejei hatállyal, mivel ezen települések csatlakozási 

szándékukat 2015. decemberében már bejelentették a Társulásnak. 

Kérem a Képviselőket, hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 23. számú módosítását az 

előterjesztés szerint fogadják el. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. Madocsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

 34/2016.(IV.4.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási megállapodásának 23. számú módosítását az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester    
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A napirendekhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

A polgármester asszonyt az ülést 8 óra 20 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                             dr. Girst Julianna 

    polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Soós Ferencné                         Vörös Bálint 

jegyzőkönyv-hitelesítők 


