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 J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 26-án 17,30 

órai kezdettel megtartott ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

 

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

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 ülésén megjelenteket. 

Megállapítom, hogy az  ülés határozatképes, a 7 tagú 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 Vörös Bálint 

Képviselőket javaslom. Aki a javaslatomat elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

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

Istvánné és Vörös Bálint Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A mai ülés napirendjének a meghívóban közölt napirendi 

pontokat javaslom tárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek napirendi pont 

tárgyalása előtt, 5. napirendként vegye fel a Testület a napirendek közé a Dunaföldvár és 

Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás megszüntetéséről 

szóló megállapodás tárgyalását. 

 

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

alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

4. Az általános iskolai körzethatárok megállapításának véleményezése 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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5. Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Egyebek 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

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

a következő határozatot hozza: 

 

 

86/2016.(X.26.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2016.(IX.28.)  a 

78/2016.(IX.28.) a 79/2016.(IX.28.), a 80/2016.(IX.28.) a 81/2016.(IX.28.) és a 

82/2016.(IX.28.)  önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 

jelentést elfogadja. 

 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 

Képviselők, melyből kitűnik, hogy a Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása több okból is  szükséges. Egyrészt azért, mert Harc és Sióagárd települések 2017. 

január 1-jétől felvételüket kérték a Társulásba. Korábban – jogszabályi kötelezettség alapján a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatait  a Paksi Kistérségi Szociális Központ látta 

el számukra, 2017. január 1-jétől a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatait is a társulással szeretnék ellátni. Csatlakozásukkal módosítani 

szükséges a társulási megállapodást. Másrészt azért, mert a gyermekvédelmi törvény 2017. 

január 1-től hatályba lépő változása miatt család- és gyermekjóléti központot csak települési 

önkormányzat működtethet, ettől az időponttól társulási fenntartásban nem látható el a feladat. 

A társulási megállapodásból a család- és gyermekjóléti központot, valamint az ehhez 

kapcsolódó feladatokat 2016. december 31-ével törölni kell. A módosítást indokolja továbbá, 

hogy Dunaszentgyörgy önkormányzata kihasználatlanság miatt megszünteti az idősek nappali 

ellátását, ezért a települést törölni szükséges a feladatot ellátók közül. Az ellátandó feladatok 

köre bővül, a Kistérségi Szociális Központ a jövőben hajléktalan nappali melegedőt is 

szeretne üzemeltetni, ezért ezt a feladatot is fel kell venni a Központ által ellátandó feladatok 

közé. A változások két időpontra – 2016. december 31-re és 2017. január 1-jére – 

vonatkoznak. Az Államkincstár tájékoztatása szerint egy eljárásban csak egy dátumhoz 
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tartozó változásokat jegyzenek be, ezért a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról két határozatot szükséges elfogadnia a Testületnek, a 

melléklet szerint.  

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 87/2016.(X.26.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának 24. számú módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: Társulás értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

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

a következő határozatot hozza: 

 

 

88/2016.(X.26.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának 25. számú módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: Társulás értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

Tubáné Benák Ibolya: Az előző ülésen már szerepelt a napirendek között az egészségügyi 

alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet tárgyalása. A házi gyermekorvosi és a 

fogorvosi körzetek ellátása Bölcske községgel közösen történik, ezért a  településeknek meg 

kell állapodniuk a körzetek székhelyét tekintve. Az előző ülésen döntést nem hoztak a 

Képviselők, mert Bölcske addig nem tárgyalta a napirendet, a bölcskei polgármesternek nem 

volt felhatalmazása a Megállapodás aláírására. 

 

dr. Girst Julianna: Az ülés óta eltelt idő alatt  Bölcskén is tárgyalta a Testület a témát és 

hozzájárulásukat adták a Képviselők ahhoz,hogy a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzet 

székhelye Madocsa legyen. 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az egészségügyi ellátási körzetek eddig is így működtek, 

változás nem következik be, csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelet fogja 

rögzíteni az egészségügyi alapellátás formáit és működési területét. Kérem a Képviselőket a 

rendelet elfogadására. 

 

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

a következő rendeletet alkotja:  

 

 10/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 

 

 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az általános iskolai körzethatárok megállapításának véleményezés 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolód előterjesztést megkapták a Képviselők. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal a köznevelésről szóló törvény alapján meghatározta a 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetét Tolna megyére vonatkozóan, 

melyet megküldtek a települések önkormányzatainak véleményezésre. Madocsa esetében 

sajnos egyszerű a dolgunk, csak egy körzetünk van, Madocsa Közigazgatási területe. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 89/2016.(X.26.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Kormányhivatal általános iskolák felvételi körzetének megállapításáról szóló 

tájékoztatóját Madocsa település vonatkozásában tudomásul  veszi. 

 

Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás tárgyalása 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: 2016. június 30-i ülésén döntött a Testület arról, hogy 2016. 

december 31. napjával kilép a Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Alapszolgáltatási Társulásból. A Társulásból történő kiválási szándékát Bölcske Községi 

Önkormányzata is bejelentette, ezáltal a Társulás megszűnik.  A gyermekjóléti szolgálat és a 

családsegítés feladatait 2017. január 1-jétől Bölcske Községi Önkormányzata, mint a Közös 

Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata – szakfeladatként látja el. Dunaföldvár 
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Város Önkormányzata elkészítette a Társulás megszüntetéséről a Megállapodást, amelyet az 

érintett települések Képviselő-testületeinek el kell fogadniuk, ezt követően lehet 

kezdeményezni a Magyar Államkincstárnál a megszüntetését. Kérem a Képviselőket, 

fogadják el a Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Társulás megszüntetéséről szóló Megállapodást. 

 

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

a következő határozatot hozza: 

 

 90/2016.(X.26.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás megszüntetéséről 

szóló megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: Társulás értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

a.) Gárdonyi Béláné kérelme a Madocsa, Temető utca 10. számú ingatlan helyi védettség 

alóli felmentésére. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Gárdonyi Béláné az önkormányzathoz címzett beadványában a 

Temető utca 10. szám alatti, helyi védettség alatt álló ingatlan  védettség alóli felmentését 

kérte. Személyesen elmondta, hogy fia költözött a nagyszülőktől örökölt ingatlanba. Az épület 

ablakai nagyon kicsik, szeretnék nagyobbra cserélni, a házat egy kissé fiatalosabbá tenni. Az 

önkormányzatnak sajnos nincs pénze  a védett ingatlanok felújításának támogatására, ezért 

véleményem szerint nem mondhatunk nemet a kérelemre, ha a tulajdonosok azt tatarozni 

szeretnék. 

 

Bán Bálint Géza: Németországban működött ez a rendszer, támogatták a régi épületek 

fennmaradását, a település jellegének megőrzését. Mi sajnos nem tudunk ehhez pénzt 

biztosítani, ezért véleményem szerint is engedélyezni kell az épület helyi védettség alóli 

felmentését. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 91/2016.(X.26.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a madocsai 839 hrsz-ú, Temető u. 

10. szám alatti ingatlan helyi védettség megszüntetéséhez hozzájárul. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a településrendezési 

eszközök felülvizsgálata során közreműködő PÉCSÉPTERV Stúdió Kft-t a változás 

Helyi Értékvédelmi Kataszteren történő átvezetése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

 

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

A polgármester asszony az ülést 18 óra 10 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                                   dr. Girst Julianna 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Böde Istvánné                       Vörös Bálint 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


