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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 11-én 17 órai 

kezdettel tartott rendkívüli ülésén 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

                       7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Böde Istvánné, Soós Ferencné, Vörös 

Bálint Képviselő-testületi tagok. dr. Girst Julianna jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, 

Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a mai rendkívüli ülésen megjelent Képviselőket. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 tagú testületből 4 fő jelen van. Az ülést 

megnyitom.  

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 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 – 4 igen szavazattal – Böde 

Istvánné és Soós Ferencné Képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára:  2016. szeptember 28-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület az 

önkormányzati ASP rendszer bevezetését, ennek megvalósításához a támogatási kérelem 

benyújtását. Határozatában felhatalmazta Bölcske község polgármesterét, hogy a támogatási 

jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja 

Madocsa Község Önkormányzata, mint a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal tagja 

nevében is.  A támogatási kérelmet Bölcske Község Önkormányzata határidőben be is 

nyújtotta.  A benyújtott támogatási kérelemre hiánypótlás érkezett arra vonatkozóan, hogy a 

korábban meghozott – a Belügyminisztérium által megfogalmazott – döntés nem megfelelő 

tartalmú, a határozat megfogalmazásán változtatni kell. A határozatot 5 napon belül 

hiánypótlásként csatolni szükséges. Kérem a Képviselőket, hogy a határozatot az előterjesztés 

szerint fogadják el. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 85/2016.(X.11.) önkormányzati határozat 

 

 Madocsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozatot hoz annak 

érdekében, hogy a Madocsa Község Önkormányzata - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve a az 
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önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében 

meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza a Bölcske Községi 

Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be 

és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 

jogokat gyakorolja Madocsa Község Önkormányzata nevében és javára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

A polgármester asszony az ülést 17 óra 20 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                         dr. Girst Julianna 

polgármester   jegyző 

 

 

 

 

 

Böde Istvánné Soós Ferencné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


