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Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30-án 8 órai 

kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

   7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Bán Bálint Géza, Böde Istvánné, Soós 

Ferencné, Vörös Bálint képviselő-testületi tagok. Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Csapó 

Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

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

Képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a hét tagú Képviselő-testületből 5 

fő jelen van. Az ülést megnyitom. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és Soós Ferencné 

Képviselőket javaslom megválasztani. 

 

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

Istvánné és Soós Ferencné Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A mai rendkívüli ülés napirendjének az Önkormányzat 

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulásból történő kiválását javaslom tárgyalni. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester napirendre tett javaslatát 

egyhangúlag – 5 igen szavazattal – elfogadja. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete június 16-i 

ülésén döntést hozott arról, hogy 2016. december 31. napjával kilép a Dunaföldvár és 

Környéke Gyermekjóléti Társulásból, a gyermekjóléti feladatokat 2017. január 1. napjától 

saját hatáskörben látja el Madocsára vonatkozatva is.  A Gyermekjóléti Társulás Társulási 

megállapodása VII. fejezet 4-5. pontjában  rögzítettek alapján a társulás tagja a társulásból a 

naptári év utolsó napjával – december 31. – válhat ki. A kiválni szándékozó a kiválásról szóló 

minősített többséggel hozott döntését legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a 

Társulási Tanáccsal közölni. Törvényi rendelkezés alapján, közös önkormányzati hivatalok 

esetében a gesztor önkormányzat döntése vonatkozik a társult településekre is.  Ebben az 

esetben a bölcskei Képviselő-testület döntése után nincs választási lehetőségünk, a mi 

tagságunk is megszűnik a társulásban.  

 



Böde Istvánné: Pénzügyileg hogyan érinti az önkormányzatot a társulásból történő kiválás? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A gyerekek után járó állami támogatást a bölcskei önkormányzat 

hívja le. Abban az esetben, ha más szociális feladattal nem társulunk, nem leszünk jogosultak 

kiegészítő normatíva igénylésére. Ez Dunaföldvár esetében is így működött. Az állami 

támogatás fedezte a szükséges költségeket, az önkormányzatnak nem kellett a feladat 

ellátásához kiegészítő támogatást biztosítania. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, aki elfogadja, hogy az Önkormányzat – 

Bölcske Község Önkormányzatával közösen – 2016. december 31. napjával kiválik a 

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulásból – kézfeltartással szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 67/2016.(VI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dunaföldvár 

és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása VII. fejezet 4-5. pontja 

alapján bejelenti a Társulásból 2016. december 31. napjával történő kiválási szándékát. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

A polgármester asszony az ülést 8 óra 15 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                    Tubáné Benák Ibolya 

polgármester aljegyző 

 

 

 

 

Böde Istvánné                       Soós Ferencné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


