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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 30-án 

17 órai kezdettel tartott ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

                       7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

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

Bálint Géza, Soós Ferencné, Vörös Bálint Képviselő-testületi tagok. dr. Girst Julianna 

jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Araczki Antalné pénzügyi előadó, Csapó Jánosné 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm az ülésen megjelentek. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 tagú testületből 5 fő jelen van. Az ülést 

megnyitom. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki a javaslatomat elfogadja, kérem 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának 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-hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendeket 

javaslom tárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek” napirend előtt vegye fel a 

Testület a napirendek közé a család- és gyermekjóléti szolgálat átvételéhez kapcsolódó 

határozatok meghozatalának tárgyalását. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) rendeletének 

módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Madocsa Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetési tájékoztatója 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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4. A helyi adókról szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

5. Döntés a „Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvos 

lakás felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 

lebonyolítására és közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatokról. 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Döntés a „Madocsa település belterületi vízrendezés I. ütem„ tárgyú pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására és közbeszerzési feladatok 

ellátására vonatkozó ajánlatokról. 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. Döntés a Dunaföldvár- Bölcske- Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulásból történő kiválásról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Települési értéktár bizottság megalakítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása, és Bölcske-Madocsa Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 

Program és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző  

 

10. Egyebek 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

 98/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2016.(X.26.), a 

88/2016.(X.26.)  a 89/2016.(IX.28.) a 90/2016.(X.26.) a 91/2016.(X.26.), a 

92/2016.(XI.04.), a 93/2016.(XI.04.), a 95/2016.(XI.04.) a 96/2016.(XI.04.) 
valamint a 97/2016.(XI.04.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) rendeletének 

módosítása 
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Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi bizottság tárgyalta a 

költségvetési rendelet módosítását. Felkérem Vörös Bálint elnököt, tájékoztassa a 

jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének módosítását megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A rendelet módosítását kötelezően a központi előirányzatok 

év közbeni módosítása tette szükségessé. Ezen felül megérkezett a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítványtól a Székespart és Tihany utca felújításához, valamint a Kis 

utca – Temető utca - Fő utca – Posta utca járdaszakaszok felújításához a pályázati 

támogatás – 17.663 ezer forint - amivel módosítani szükséges az önkormányzat 

költségvetését. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 11/2016.(XII.05.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) rendeletének 

módosításáról 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetési 

tájékoztatója 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem Vörös Bálintot, tájékoztassa a Testületet a 

napirenddel kapcsolatosan a Bizottság döntéséről. 

 

Vörös Bálint: Az önkormányzat bevételei és kiadásai időarányosan jól teljesültek. Az 

önkormányzat a költségvetési tervben vállalt feladatokat teljesítette, az év folyamán az 

intézmények zavartalan működését biztosította. A Pénzügyi bizottság az önkormányzat 

2016. III. negyedévi költségvetési tájékoztatását a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A III. negyedévi beszámoló nem kötelező napirend, azonban 

azt gondoltuk, hogy a zárszámadás elkészítése előtt még egyszer kapjon tájékoztatást a 

Testület az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Az év elején tervezett beruházok közül a 

Paksi utcán a központi buszmegálló környékének felújítása és a csapadékvíz elvezetés 

megoldása elmaradt, ezt már csak jövőre tudjuk megvalósítani. A költségvetés 

tervezésekor betervezett feladatainkat  megvalósítottuk. Az idei évben túl sok pályázati 
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lehetőségünk nem volt, a fogorvosi rendelő és az orvos lakás felújítására, valamint a 

csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázataink elbírálása eddig nem történt meg.   

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket szavazzanak az önkormányzat III. 

negyedévi költségvetési tájékoztatójának elfogadásáról. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 99/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. III. 

negyedévi költségvetési tájékoztatóját elfogadta. 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A helyi adókról szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 

Képviselők.  

 

Tubáné Benák Ibolya: Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet szabályozza a helyi 

adók fajtáit, azok mértékét. A kommunális adó mértéke jelenleg 10.000,- Ft/ingatlan/év, a 

helyi iparűzési adó mértéke 2 %. A lakosság teherbíró képességét figyelembe véve a jövő 

évre vonatkozóan  ezek emelésére nem teszünk javaslatot. Mint ahogy az előterjesztésben 

is olvasható, a rendelet nem tartalmaz semmiféle adómentességet, kedvezményt. A 

háziorvos szóban jelezte, hogy a Képviselő-testület biztosítson helyi iparűzési adó 

mentességet a háziorvosi és a fogorvosi ellátást végző Szigethy és Székely Bt. részére. A 

helyi adókról törvény rendelkezése szerint az önkormányzatnak lehetősége van  a 

háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani abban az 

esetben, ha a vállalkozási szintű adóalapja  az adóévben a 20 millió forintot nem haladja 

meg. A törvény azokra a orvosokra vonatkozik, akiknek a bevételének túlnyomó része 

OEP szerződésből keletkezik. Településünkön jelenleg két vállalkozást érinthet az 

adómentesség, a Szigethy és Székely Bt, és a Gyógy-Kert Bt-t.  A védőnő jelenleg 

közalkalmazotti jogviszonyban látja el feladatát. A mentesség megállapítása az 

önkormányzatnak kb. évi 350 – 360 ezer forint adókiesését jelentene. A mai ülésen a 

rendelet módosítását első körben tárgyalja a Testület. A döntést követően a rendelet-

tervezetet meg kell küldeni véleményeztetésre a Tolna Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara részére. Annak megérkezését követően, a vélemény figyelembe vételével 

dönthet a Testület a helyi adókról szóló rendelet módosításának elfogadásáról. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérem Vörös 

Bálint elnököt a tájékoztatásra. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság a  napirendet tárgyalta. A rendelet módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 
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vállalkozásban működő háziorvosok számára helyi iparűzési adó alóli mentességet  

biztosítson. 

 

A napirendhez hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

 100/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosan az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a településen működő háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás helyi iparűzési adó mentességben 

részesüljön. 

 

2. A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 

ez irányú módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet véleményeztetésre és 

tárgyalásra alkalmasnak találja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy küldje meg a rendelet-

tervezetet véleményeztetésre a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

részére. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a 

véleménnyel együtt a következő testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: rendelet-tervezet megküldése a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara    

                     részére: azonnal 

                    előterjesztés testületi ülésre: 2016. december 20. 

      Felelős: jegyző, aljegyző 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a „Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvos 

lakás felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására 

és közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatokról. 

 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 

Képviselők. A Testület november 4-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a Dél-

dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan 

közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési feladatok ellátása vonatkozásában 

ajánlattételi eljárást folytat le. Elfogadta az ajánlattételi felhívás tartalmát és azt, hogy a 

felhívást az előterjesztésben szereplő cégek részére küldjük meg. A  felhívásra 

mindhárom cég megküldte ajánlatát, amelyeket a bíráló bizottság az előterjesztés szerinti 

jegyzőkönyv szerint véleményezett.  
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Tubáné Benák Ibolya: A beérkezett ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv készült, 

amelyet a Képviselők az előterjesztésnél megismerhettek.  A Képviselő-testület a 

beérkezett ajánlatok értékelési szempontjaként a legolcsóbb ajánlatot határozta meg. A 

pályázathoz kapcsolódóan a tamási székhelyű Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Irodától 

érkezett a legkedvezőbb ajánlat. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, hogy a pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások lebonyolításával és a közbeszerzési feladatok ellátásával a 

legalacsonyabb ajánlatot tevő Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft-t bízza meg. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

 101/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Madocsa településen 

fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvos lakás felújítása” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításával és közbeszerzési 

feladatok ellátásával az ajánlatkérés során legalacsonyabb ajánlatot tevő Bujdosó 

Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft-t (székhely: 7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) 

bízza meg. 

 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának, a közbeszerzési feladatok ellátásának 

vállalkozói díját 467.752,- Ft + Áfa összegben határozza meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén 

az ajánlattételi felhívás szerinti megbízási szerződést a Bujdosó Közbeszerzési 

Tanácsadó Iroda Kft-vel kösse meg. 

 

 Határidő: sikeres pályázati eredményről szóló értesülést követő 5 napon belül 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a „Madocsa település belterületi vízrendezés I. ütem„ tárgyú pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására és közbeszerzési feladatok ellátására 

vonatkozó ajánlatokról. 

 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az előző napirendnél elhangzottak alapján a belterületi 

vízrendezés I. ütemére benyújtott pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására vonatkozó ajánlattételi felhívásokat az előterjesztésben szereplő cégek, 

irodák számára megküldtük.  A Képviselő-testület ebben az esetben is értékelési 

szempontként a legolcsóbb ajánlatot határozta meg. Ennek értelmében a bizottság a 

Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft-t javasolja megbízni a „Madocsa település 

belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása  és közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával.   
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Tubáné Benák Ibolya: Mindhárom pályázó igazolta, hogy akkreditált közbeszerzési 

tanácsadóval rendelkezik. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, hogy a pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások lebonyolításával és a közbeszerzési feladatok ellátásával a 

legalacsonyabb ajánlatot tevő Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft-t bízza meg. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 102/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Madocsa település 

belterületi vízrendezés I. ütem” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások lebonyolításával és közbeszerzési feladatok ellátásával az ajánlatkérési 

eljárás során legalacsonyabb ajánlatot tevő Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó 

Iroda Kft-t (székhely: 7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) bízza meg. 

 

A közbeszerzési eljárások lebonyolításának, a közbeszerzési feladatok ellátásának 

vállalkozói díját 2.593.118,- Ft + Áfa összegben határozza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén 

az ajánlattételi felhívás szerinti megbízási szerződést a Bujdosó Közbeszerzési 

Tanácsadó Kft-vel kösse meg. 

 

 Határidő: sikeres pályázati eredményről szóló értesülést követő 5 napon belül 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a Dunaföldvár- Bölcske- Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulásból történő kiválásról  

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztés kiküldésre került. 

Több alkalommal foglalkozott már a Testület a Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulásból történő kilépéssel, 2015. december 9-i ülésén döntés is született a 2016. 

augusztus 31-i kiválásról. A döntést követően derült ki, hogy a Társulás az idei évben 

nem szüntethető meg, mert a pályázat utolsó projekt fenntartási jelentését 2016. december 

31-i záró dátummal  kell megtenni, a fenntartási kötelezettség ez időpontig tart. A 

Képviselő-testület emiatt 2016. február 15-i ülésén a kiválásról szóló döntését 

visszavonta. A Társulási Megállapodás szerint a társulás tagja a társulásból a nevelési év 

utolsó napjával – augusztus 31.-  válhat ki. A kiválni szándékozó település a kiválásról 

szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi döntést az adott nevelési év utolsó 

napját megelőzően, legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás 

tagjaival közölni. A kiválás hatálya csak adott év augusztus 31-re szólhat, ezért 2017. 

augusztus 31. napjával van lehetőség a Társulásból történő kiválásra. 
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Puch József: Erről már egyszer döntöttünk, a mostani határozattal csak a kilépés dátuma 

változik meg. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

 103/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. 

augusztus 31. napjával kiválik a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulásból. 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a Társulás részére küldje meg. 

 

 Határidő: 2016. december 31. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Települési értéktár bizottság megalakítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódóan írásos előterjesztés nem 

készült. Felkérem az aljegyző asszonyt a Képviselők tájékoztatására. 

 

Tubáné Benák Ibolya: A Kormány nagy hangsúlyt fektet a nemzeti értékek 

összegyűjtésére, rendszerezésére, ápolására. Ennek jegyében született egy törvény is, 

melyben lehetőséget biztosítottak a települési önkormányzatoknak is települési értéktár 

létrehozására, a településen fellelhető értékek összegyűjtésére, értéktárba rendezésére. 

2013-ban tárgyalta a napirendet az Képviselő-testület, döntést hoztak a települési értéktár 

létrehozásáról. Sajnos azonban itt a folyamat megakadt, nem léptünk tovább. Ahhoz, 

hogy ez tartalommal töltődjön meg, létre kellene hozni a települési értéktár bizottságot, és 

megkezdeni a munkát. A bizottság tagjai közé javasolnánk választani Baksa Istvánné 

könyvtárost, Soós Ferencné pedagógust, Scheidl Lajosnét, aki hosszú ideig dolgozott a 

Művelődési ház vezetőjeként, dr. Skrenyó Margit gyermekorvost, aki szintén sokat 

foglalkozik a madocsai hagyományokkal, és dr. Volmanné Reich Mártát, a Madocsai 

Hagyományőrző Néptánc Egyesület vezetőjét. Januárra elkészül a Szervezeti és 

Működési Szabályzatuk, amelyet alakuló ülésükön véleményezhetnek. Jóváhagyás után 

kerülhet vissza a Képviselő-testület elé elfogadásra, majd ezt követően a bizottság 

megkezdheti  működését.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A megyei értéktár bizottság megelőzött bennünket, megyei 

védettség alá helyezett, illetve az értékei között szerepeltet négy madocsai értéket: a 

település három népművészét és a templomunkat. Ha már megyei szinten nyilvántartják 

ezeket, illene nekünk is helyben nyilvántartani a saját értékeinket. Az elindulás nem lesz 

könnyű, viszont érdekes lesz, mert biztos vannak olyan értékeink, amelyekről még nem 

tudunk, felderítésük a mi feladatunk.  

Kérem a Képviselőket, ha elfogadják az értéktár bizottság tagjaira tett javaslatot, 

kézfeltartással szavazzanak. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi határozatot hozza: 

 

 104/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Települési Értéktár 

bizottság létrehozását határozza el. 

 A bizottság tagjainak dr. Skrenyó Margitot 

                                               Scheidl Lajosnét 

    Soós Ferencnét 

    Baksa Istvánnét 

    dr. Volmanné Reich Mártát megválasztotta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza  Tubáné Benák Ibolya aljegyzőt a bizottság 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésével. 

 

 Határidő: 2017. január 31. 

 Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása, és Bölcske-Madocsa Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 

és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Szeptember 28-i ülésén döntött tudomásul vette a Testület, 

hogy a családsegítés – és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1-jétől 

Madocsára vonatkozóan is Bölcske Községi Önkormányzata szakfeladatként lássa el. A 

Magyar Államkincstárhoz benyújtottuk a módosításhoz szükséges dokumentumokat. Ezt 

követően derült ki, hogy a Kincstár nem jegyzi be szakfeladatként a családsegítő – és 

gyermekjóléti szolgálatot önkormányzati funkcióra. 

 

dr. Girst Julianna: A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a családsegítés – és 

gyermekjóléti szolgálat feladatait a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal láthatja el 

szakfeladatként.  A feladat ellátásának kezdetét korábban 2017. január 1-jétől határozták 

meg a Képviselők. Ezt a dátumot is módosítani szükséges, a szolgálatot 2016. december 

31. napjától szükséges működtetni, mivel a társulás által fenntartott intézmény 2016. 

december 30. napjával szűnik meg. Az elmondottak alapján vissza kell vonnia a 

Testületnek a család- és gyermekjóléti szolgálat átvételéhez kapcsolódóan hozott 

84/2016.(IX. 28.)  határozatát.   Ezt követően  tudomásul kell vennie, hogy ezeket a 

feladatokat 2016. december 31-től a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal -  mint 

kormányzati funkciót – lássa el. Ehhez szükség van a Hivatal SZMSZ-ének és Alapító 

Okiratának módosítására, továbbá az említett változások miatt módosítani szükséges 

továbbá a Bölcske-Madocsa Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, valamint a Szakmai Programját. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, hogy a jegyző által elmondottak 

alapján az előterjesztésben szereplő javaslatokról egyenként döntsenek. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

 

 105/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

visszavonja a család- és gyermekjóléti szolgálat tárgyában hozott 84/2016.(IX.28.) 

határozatát. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

 

 106/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

  

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkciót a Bölcskei 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

Madocsa Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. alapján a családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás 

működéséhez az állami normatíván felül esetlegesen szükséges pénzügyi 

feltételeket Madocsa településre vonatkozóan biztosítja. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 107/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 Az SZMSZ hatályba lépésének napja: 2016. december 31. 

 

 Határidő: 2016. december 31. 

 Felelős: jegyző 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 
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 108/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi határozatot hozza: 

 

 109/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcske-Madocsa 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 Határidő: 2016. december 31. 

 Felelős: jegyző 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi határozatot hozza: 

 

 110/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcske-Madocsa 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 Határidő: 2016. december 31. 

 Felelős: jegyző 

 

10.  Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

a.) Télapó ajándék a madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek részére 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően indítványozom a 

Képviselő-testület felé, hogy az idei évben is támogassák a helyi óvodába és általános 

iskolába járó gyerekek részére a télapó csomagok készítését. Tavaly 700 forintot 

biztosított személyenként erre a célra a Testület, az idei évben is ezt az összeget javaslom 

megállapítani. Az önkormányzat költségvetése tartalmaz erre a célra előirányzatot. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan – 5 igen 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

 

 111/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a madocsai óvodába és 

általános iskolába járó gyerekek részére 700,-Ft/fő értékben télapó csomagot 

ajándékoz a költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére. 

 

 Határidő: 2016. december 6. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

b.) Madocsai Református Egyházközség támogatás kérése a gyülekezeti 

gyerekkarácsonyhoz 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az Egyház támogatást kérő levelét megkapták a Képviselők. 

Az önkormányzat évek óta támogatja az Egyházat  a gyerekek gyülekezeti karácsonyának 

megrendezésében. 80.000,- Ft támogatást  javaslok kérelmükre megállapítani. A 

költségvetés tartalmaz erre a célra is előirányzatot.  A kérelmük egyben meghívó is az 

Adventi Napukra, alkalomra, melyet 2016. december 3-án tartanak a Sportcsarnokban. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 112/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Református 

Egyházközség részére a gyerekek gyülekezeti karácsonyához 80.000,- Ft 

támogatást biztosít a költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére. 

Az Egyházközségnek a támogatás felhasználásáról 2017. január 31-ig el kell 

számolnia. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

c.) Tájékoztató a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek 

beszerzésére vonatkozó pályázati lehetőségről 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Kormány  pályázati felhívást tett közzé  az önkormányzati 

utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzésére. Az 

önkormányzatok számára a pályázaton elnyerhető összeg 10 millió forint vissza nem 

térítendő támogatás, melyhez  25 % önrészt szükséges biztosítani. Ki kellene használnunk 

a lehetőséget, egyre több feladatunk van, amiket csak más segítségével tudunk 

megoldani.  
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Bán Bálint Géza: Egy 820-as MTZ-t néhány kiegészítővel tudnánk vásárolni ebből az 

összegből. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket szavazzanak a pályázat benyújtásáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 113/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be Magyarország Kormányának VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzésére” szóló kiírásra. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

d.) Tájékoztatás az ASP szolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

Tubáné Benák  Ibolya: A Képviselő-testület előző ülésén hozzájárulását adta ahhoz, 

hogy a bölcskei önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be az ASP rendszerhez 

történő csatlakozás kiépítéséhez. A szolgáltatást végző Magyar Államkincstárral a 

rendszerhez történő csatlakozás érdekében szolgáltatási szerződést kell kötni, amelyet 

határidőre vissza kell küldeni. Az önkormányzatoknak településenként külön-külön kell 

szerződést kötniük, amihez szükséges a Képviselő-testület felhatalmazása.  

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen 

szavazattal – az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 114/2016.(XI.30.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásról szóló 

szerződés aláírására. 

 

 Határidő: A szerződés MÁK részére történő megküldésére: 2016. december 9. 

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

 

A polgármester asszony az ülést 17 óra 50 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                             dr. Girst Julianna 

polgármester                                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soós Ferencné                                    Vörös Bálint 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


