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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 25-én 17órai
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, Böde Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán képviselő-testületi tagok. Tubáné
Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Köszöntöm  a  Képviselő-testület  ülésén  megjelenteket.
Megállapít,  hogy  az  ülés  határozatképes,  a  7  tagú  testületből  6  fő  jelen  van.  Az  ülést
megnyitom.
Jegyzőkönyvvezetőnek  Csapó  Jánosnét  javaslom,  aki  elfogadja,  kérem  kézfeltartással
szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bán Bálint Géza és Soós Ferencné
Képviselőket javaslom.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Bán Bálin Géza és Soós Ferencné Képviselőket megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  mai  ülés  napirendjeként  a  meghívóban  közölt  napirendi
pontokat javaslom tárgyalásra.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalja:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa  Mikrotérségi  Óvoda  és  Bölcsőde működésével  és  a
társulásból történő kiválással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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5. Polgármester illetményváltozásának tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

6. 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 – 6 igen szavazattal – 
az alábbi határozatot hozza:

1/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  116/2016.(XII.14.), a
120/2016.(XII.14.) valamint  a  121/2016.(XII.14.), 123/2016.(XII.14.),  a  124/2016.
(XII.14.), a 125/2016.(XII.14.) és a 126/2016.(XII.14.)   önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi bizottság tárgyalta a Képviselő-
testület 2017. évi munkatervét. Felkérem Soós Ferencnét a Képviselő-testület tájékoztatására.

Soós  Ferencné: A  Pénzügyi  bizottság  a  Képviselő-testület  2017.  évi  munkatervét
megtárgyalta.  A Bizottság  az  előterjesztett  munkatervhez  javaslatot  nem terjesztett  elő,  a
Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Madocsa  Község  Önkormányzata   Képviselő-testületének
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  szerint  a  Képviselő-testület  munkaterv  szerint  tarja
rendes  üléseit.  A  munkaterv  tervezetét  a  polgármesternek  minden  év  január  31-ig  kell  a
Képviselő-testület elé terjesztenie. Az előterjesztett munkaterv a jogszabály által kötelezően
tárgyalandó, valamint a korábbi években szokásosan tárgyalt témaköröket tartalmazza. Ezek
év  közben  kiegészülnek  még  az  aktuálisan  felmerülő  feladatokkal.  Az  előterjesztés  a
Képviselők javaslatai alapján módosítható. 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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2/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2017.  évi  munkatervét  az
előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde működésével és a
társulásból történő kiválással kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

a)  Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési
év beíratási felhívásának előkészítése

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  napirendhez  kapcsolódó  előterjesztést  megkapták  a
Képviselők. Az óvodai beiratkozásnak jogszabályi előírás alapján április 20-a és május 20-a
között kell megtörténnie. Az intézményvezető elkészítette az óvodák 2017/2018. évi beíratási
időpontokra a javaslatát. Ennek időpontját Madocsán 2017. április 24-én és 25-én, hétfőn és
kedden, délelőtt 8 – 12 óráig, valamint délután 13 – 17 óráig jelölte ki az igazgató asszony.
Kérem a Képviselőket ennek elfogadására.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

3/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. évi beiratkozás időpontjait az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eszterlánc Óvoda Dunaföldvár

2017. április 25-26-27. (kedd, szerda, csütörtök)
8,00-12,00 óráig és 13,00 – 17,00 óráig.

Mesevár Óvoda Bölcske

2017. április 24-25. (hétfő, kedd)
8,00 – 12,00 óráig és 13,00 – 17,00 óráig.

Kölyökkuckó Óvoda Madocsa
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2017. április 24-25. (hétfő, kedd)
8,00 – 12,00 óráig és 13,00 – 17,00 óráig

Határidő: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b) Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi nyári nyitva
tartási idejének meghatározása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a fenntartó
feladata  az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének – ezáltal a nyári nyitva tartás idejének -
meghatározása. Az  intézményvezető elkészítette javaslatát az óvodák 2017. évi nyári nyitva
tartására vonatkozóan, melyet a Képviselő-testületnek- mint fenntartónak – jóvá kell hagynia.
Az igazgató asszony az előterjesztés szerint elkészítette a Társuláshoz tartozó intézmények
nyári nyitva tartására vonatkozó javaslatát. Kérem a Képviselőket ennek elfogadására.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

4/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi nyári nyitva tartását az alábbiak
szerint tudomásul veszi:

Eszterlánc Óvoda Dunaföldvár

2017. június 6-tól – 2017. június 30-ig mindegyik óvoda nyitva
2017. július 3-tól 2017. július 28-ig Jókai utcai óvoda nyitva
2017. július 31-től 2017. augusztus 5-ig Iskola utcai óvoda nyitva
2017. augusztus 28-tól  2017. augusztus 31-ig: ügyelet az Iskola utcai óvodában

Nyári időszakban az óvoda napi nyitva tartása 5,30-tól 17.00 óráig tart.
Az óvodák 2017. szeptember 01. naptól teljes nyitva tartással működnek.

Mesevár Óvoda Bölcske

2017. augusztus 8-tól 2017. augusztus 26-ig zárva
2017. augusztus 29-től 2017. augusztus 31-ig ügyelet

Kölyökkuckó Óvoda Madocsa

2017. július 11-től 2017. július 29-ig zárva
2017. augusztus 1-től 2017. augusztus 5-ig ügyelet
2017. augusztus 8-tól nyitva
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Bölcsőde Dunaföldvár

2017. július 18-tól 2017. augusztus 5-ig zárva
2017. augusztus 8-tól nyitva

Határidő: D-B-M- Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

c) Dunaföldvár,Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból történő
kiválással kapcsolatosan meghozott döntés módosítása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: 2016. november 30-i ülésén döntést hozott a Képviselő-testület
arról,  hogy  2017.  augusztus  31.  napjával  kiválik  a  Dunaföldvár,  Bölcske,  Madocsa
Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból. A döntésről a társulás értesítése megtörtént. Ezt
követően  hívták  fel  a  figyelmünket  arra,  hogy  az  augusztus  31-i  dátumot  július  31-re
szükséges  módosítani  ahhoz,  hogy  a  Társulásban  bekövetkezett  változások  a  Magyar
Államkincstárnál  időben  átvezetésre  kerüljenek.  Kérem a  Képviselőket,  hogy a  kiválással
kapcsolatosan hozott 103/2016.(XI.30.) határozatukat vonják vissza, és a kiválás 2017. július
31-i időpontjával új határozatot hozzanak.

A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

5/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  2017.
július  31.  napjával  kiválik  a  Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa  Köznevelési
Intézményfenntartó Társulásból.

A Társulásból történő kiválásról 2016. november 30-i ülésén hozott 103/2016.(XI.30.)
határozatát hatályon kívül helyezi.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat Társulás részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Napirend tárgyalása

Tárgya: Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó  pályázatok
tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  ülést  megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a
napirendet.  Felkérem Soós Ferencné bizottsági tagot, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen
elhangzottakról.

Soós Ferencné: A Pénzügyi Bizottság a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
benyújtandó  pályázatok  tekintetében  a  polgármester  asszony  által  előterjesztett  három
pályázati  ablakba  a  pályázatok  benyújtását  és  a  beruházások  megvalósításához  szükséges
önerő összegek biztosítását  javasolja

Gelencsérné Tolnai Klára: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy a pályázati
lehetőségeket áttanulmányozva, sajnálattal tapasztaltuk, hogy kivették  a pályázati célok közül
az útépítést, amire leginkább szüksége lenne a falunak.  Tavaly a Székespart és a Tihany utca
útburkolatát újítottuk fel és  járdákat építettünk JETA támogatásból. Bíztunk abban, hogy ez a
folyamat tovább folytatódik az idei évben is. Nagy szükségünk lenne rá,  mert a falu szinte
minden  utcáját  fel  lehetne  újítani.  Erre  azonban  az  idén  nincs  lehetőségünk,  ezért  újabb
megvalósítandó feladatok közül kell megtalálni a kiírásnak is megfelelő pályázati célt. Végig
figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztési cél illeszkedjen a Paksi Atomerőmű kapacitás-
fenntartási  projektjéhez.  A  Pénzügyi  Bizottságot  is  tájékoztattam,  hogy  összesen  négy
pályázatot  adhat  be  az  önkormányzat,  a  támogatási  intenzitások  az  előterjesztésben
megtalálhatóak.  A életminőséget  javító  beruházások pályázati  ablakba gondoltuk beadni  a
tavaly megvásárolt, Fő u. 20. szám alatti épület ifjúsági házzá történő átalakítására vonatkozó
kérelmet.  Régóta igény a fiatalok részéről,  hogy legyen egy kulturált  szórakozó hely,  egy
olyan közösségi tér, ahol találkozni tudnak. A maximum pályázati összeg 30 millió forint,
ehhez  az önkormányzatnak  25 % önerőt  kell  tennie.  Az elkészült  költségvetés  alapján  az
átalakítás  bekerülési  költsége:   39 943 490 Ft ebből  az  önerő 9 985 873  Ft.  Egy  másik
pályázati  ablakban  lehetőség  van  a  Paksi   Társadalmi  Tanács  Koordinációs
Munkacsoportjához  benyújtott  projektötletek  részletes  terveinek  elkészíttetésére.  Itt  a  volt
felső  tagozatos  általános  iskola  apartman  lakásokká  történő  átalakításához  szükséges
engedélyes  és  kiviteli  tervek,  valamint  a  Sportcsarnok  felújításának  kiviteli  tervei
kidolgozására nyújtanánk be pályázatot. Az óvoda külön épületének bölcsődévé alakításához
szükséges tervek elkészíttetése sajnos már nem fért  bele a pályázati  keretbe,  pedig erre is
szükség lenne. A tervek kidolgozásának bekerülési költsége bruttó 5 millió forint lehet, ennek
5  %-át  kell  önerőként  biztosítani,  tehát  250.000  Ft-ot.  Idén  új  elemként   az  Alapítvány
lehetőséget  biztosít   közösségi  rendezvényekhez,  a  támogatás  100  %-os  intenzitású.  a
pályázható maximum támogatás 1 millió forint. Ezt a lehetőséget kihasználva az idén XX.
Falunap  megrendezésére  nyújtanánk  be  a  kérelmet.  Kérem,  hogy  aki  támogatja  az
előterjesztés  szerinti  pályázatok  beadását,  az   egyes  pályázatok  tekintetében  külön-külön
kézfeltartással szavazzon

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
az alábbi határozatot hozza:

6/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett
„2.) Az életminőséget segítő beruházások” pályázati ablakba.

A pályázat keretében a Madocsa, Fő u. 20. szám alatti,  94. hrsz-ú ingatlan Ifjúsági
házzá történő átalakítását, felújítását kívánja megvalósítani.
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A  beruházás  megvalósításához  szükséges  9.985.873-,Ft  önerőt  a  2017.  évi
költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
az alábbi határozatot hozza:

7/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett
„6.)  A  Paksi  Társadalmi  Tanács  Koordinációs  Munkacsoportjához  benyújtott
projektötletek részletes terveinek elkészíttetése” pályázati ablakba.
A pályázat keretében az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek részletes terveinek
elkészíttetését kívánja megvalósítani:

- volt Felső tagozatos iskola (Madocsa, Templom tér 7., hrsz.:18.)
- Sportcsarnok (Madocsa, Paksi u. 61., hrsz.: 1118/1.),

A  beruházás  megvalósításához  szükséges  250.000,-  Ft  önerőt  a  2017.  évi
költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

8/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Jövőnk
Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  által  meghirdetett,  100  %-os  támogatás
intenzitású
„7.)  Közösségi  települési  programok  támogatása  (falunapok,  fesztivál,  stb)”
pályázati ablakba.

A pályázat keretében a XX. Falunapot kívánja megrendezni.
A program megvalósításához igényelt támogatási összeg: 999.998,- Ft.
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. Napirend tárgyalása

Tárgya: Polgármesteri illetményváltozás tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

Tubáné Benák Ibolya: A polgármesterek illetményének megállapítására vonatkozóan 2017.
január  1  napjától  új  rendelkezések  léptek  hatályba.  A  Képviselő-testület  Szervezeti  és
Működési  Szabályzata  rögzíti,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatot  tesz  a  polgármester
illetményemelésére  és  egyéb  javadalmazására,  tehát  ennek  megfelelően  –  bár  törvényi
módosításról van jelen esetben szó – tárgyalnia kell a témát.  Az illetmény megállapítására
vonatkozóan  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX  törvény  (Mötv.)
alapján a polgármester illetményének megállapítása a megyei jogú város, valamint a fővárosi
kerületi  polgármester illetményéhez viszonyítva történik.  A megyei jogú város, valamint a
fővárosi  kerületi  polgármesterek  illetménye  megegyezik  az  államtitkárnak  a  központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvényben  meghatározott  alapilletményéből.  illetménykiegészítéséből  és  vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével, ami jelenleg 997.170,- Ft. Azt, hogy egy
polgármester ennek arányában mennyi illetményre jogosult, a település lélekszáma határozza
meg. Madocsa lakosságszáma 1956 fő,  az 1501-2000 fő lakosságszámú település esetében a
polgármester jogszabály által meghatározott illetménye az államtitkárt megillető illetménynek
az 50 %-a, tehát forintosítva, 498.585,- Ft. Ugyancsak az önkormányzatokról szóló törvény
határozza meg azt is, hogy a polgármestert munkája végzéséhez havonta költségtérítés illeti
meg, ami a számára megállapított illetmény 15 %-a. Jelen esetben 74.788-Ft.
A  Képviselő-testület  ülését  megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  polgármester
illetményváltozását.  Felkérem Soós  Ferencné  Képviselőt,  tájékoztassa  a  Testület  tagjait  a
bizottság döntéséről.

Soós  Ferencné: A  Pénzügyi  Bizottság  a  polgármester  illetményváltozásáról  szóló
tájékoztatást tudomásul vette, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete -5 igen szavazattal,1 tartózkodással-
az alábbi határozatot hozza:

9/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény rendelkezéseinek megfelelően 
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester havi illetményét 2017. január 1. napjától 
kezdődően 498.585,- Ft-ban, költségtérítését a havi illetmény 15 %-ában, azaz 
74.788,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Girst Julianna jegyző
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6. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a.) Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete támogatás kérése

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  egyesület  támogatási  kérelemmel  fordult  a  Képviselő-
testülethez.  Az önkormányzat  szűkös költségvetése kevés lehetőséget  biztosít  alapítványok
támogatására. 

Soós  Ferencné: A  Bizottság  a  Vakok  és  Gyengénlátók  Tolna  Megyei  Egyesületének
támogatási kérelmét megtárgyalta. Forráshiány miatt támogatás megállapítását nem javasolja. 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
a következő határozatot hozza:

10/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vakok és  Gyengénlátók
Tolna  Megyei  Egyesülete  (7100  Szekszárd,  Hunyadi  u.  4.)  támogatási  kérelmét
forráshiányára tekintettel nem támogatja.

Határidő: Egyesület értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b.) Mezőföldvíz Kft 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési  Tervének elfogadásáról hozott
80/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat módosítása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Szeptember 28-i ülésén jóvá hagyta a Testület a Mezőföldvíz Kft
2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési tervét. A határozat 3. pontjába tévesen 2016-2030. évre
vonatkozóan tartalmazza a Gördülő Fejlesztési terv felújítási és pótlási tervének elfogadása,
amit  2017-2031. évre módosítani szükséges. 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

11/2017.(I.25.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Víziközmű
rendszerek  2017-2031.  évi  Gördülő  Fejlesztési  felújítási  és  pótlási  tervének
elfogadásáról szóló 80/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 39 pontját az alábbiak
szerint módosítja:
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Madocsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  az  ellátásért  felelős
képviselő-testület a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2017-2031. évi
GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.

Határidő: határozat Mezőföldvíz Kft felé továbbítására: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A napirendekhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

A polgármester asszony az ülést 17 óra 50 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                                Tubáné Benák Ibolya
polgármester aljegyző

Bán Bálint Géza                        Soós Ferencné
jegyzőkönyv - hitelesítők


