
1

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-én 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, Böde Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint Képviselő-testületi
tagok.  dr.  Girst  Julianna  jegyző,  Tubáné  Benák  Ibolya  aljegyző.  A  Néptánc  Egyesület
képviseletében  dr.  Volmanné  Reich  Márta,  a  Madocsa  SE  Labdarúgó  Szakosztálya
képviseletében Lénárt  Gyula, a Kézilabda Szakosztály képviseletében Kisné Szili  Mária, a
Madocsai  Nyugdíjasklub  képviseletében  Tarczal  Jánosné,  a  Madocsai  Polgárőr  Egyesület
Képviseletében Szalai András elnök. Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület ülésén megjelent Képviselőket,
meghívott  vendégeinket.  Megállapítom,  hogy  a  Testület  ülése  határozatképes,  a  7  tagú
testületből mindenki jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét
javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Jegyzőkönyv-hitelesőknek  Szántó  Zoltán  és  Vörös  Bálint
Képviselőket javaslom megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Szántó Zoltán és Vörös Bálint Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat
javaslom tárgyalni azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek” napirendi pont tárgyalása előtt,
8. napirendként vegye fel a Testület  a Tolna Megyei Kormányhivataltól az Önkormányzat
Képviselő-testülete  működésére  és  mulasztására  érkezett  TOB/22/216-1/2017.  számú
törvényességi felhívásának tárgyalását. 9. Napirendi pontként pedig Általános Iskola egyházi
fenntartásba  történő  átadásának  önkormányzatot  érintő  feltételeinek  tárgyalását  javaslom
felvenni a napirendek közé. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalja: 

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

2. Madocsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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3. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa  Mikrotérségi  Óvoda  és  Bölcsőde  2017.  évi
költségvetésének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. Beszámoló  a  településen  működő  civil  szervezetek  2016.  évi  támogatásának
felhasználásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

6. Pályázat kiírása a civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

7. Beszámoló Madocsa településrendezési eszközeinek véleményeztetéséről
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

8. Tolna Megyei Kormányhivataltól  az Önkormányzat Képviselő-testülete működésére
és mulasztására érkezett TOB/22/216-1/2017. számú törvényességi felhívás tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

9. A Madocsai Általános Iskola egyházi fenntartásba történő átadásának önkormányzatot
érintő feltételeinek tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

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 – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

12/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  3/2017.(I.25.), a  4/2017.
(I.25.), az 5/2017.(I.25.) a 6/2017.(I.25.) a 7/2017.(I.25.), a 8/2017.(I.25.) valamint a
10/2017.(I.25.)   önkormányzati  határozatok  végrehajtásáról  szóló  polgármesteri
jelentést elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  ülést  megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az
önkormányzat  2017.  évi  költségvetését.  Felkérem Vörös  Bálint  elnök  urat,  tájékoztassa  a
Képviselő-testületet az ülésen elhangzottakról.

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetését megtárgyalta.
Az ülésen megállapítást nyert, hogy az utóbbi idők legjobb költségvetése az idei költségvetés,
amihez jelentősen hozzájárult az is, hogy az előző évet 52 millió Ft pénzmaradvánnyal zárta
az önkormányzat. Jelentős beruházási és felújítási feladatot tervezhetünk az idei évre, bízunk
benne, hogy sikerül ezeket megvalósítani. A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2017. évi
költségvetését a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Köszönjük  a  tájékoztatást.  Valóban  az  elmúlt  évek  legjobb
költségvetése  az  idei,  amihez   nagy  mértékben  hozzájárul  az  előző  évi  52  millió  forint
pénzmaradvány is. Ez nem csak a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, tervezett beruházási
feladataink maradtak el, mint a Paksi úti buszmegálló környékének rendbe tétele. Pályázati
lehetőség  is  kevés  volt,  így  a  pályázatok  önerő  részére  tervezett  összeg  jelentős  része  is
megmaradt.  Bízunk  benne,  hogy az  idei  évben  több pályázati  lehetőség  nyílik  meg  és  a
betervezett feladatainkat is el tudjuk végezni. Működési kiadásaink között szerepeltetjük az
önkormányzat által fenntartott intézményeket. Az idén is szeretnénk az eddigieknek megfelelő
színvonalon biztosítani a működésüket. Sok feladatot terveztünk fejlesztési feladataink között.
Ezek  egy  része  a  már  benyújtott  pályázatainkhoz  szükséges  önerő  biztosítása,  de  saját
beruházásként  is  szerepel  egy-két  feladat.  Folyamatban  van  a  rendezési  tervünk
felülvizsgálata. Gépbeszerzésre, traktor vásárlására pályázati önerőként terveztünk 3.200 ezer
forintot, kerti gépek beszerzésére, közmunkások részére munkaeszközök biztosítására 1 millió
forintot, a nagy területű parkok gondozásához szükség van erre. Az Alapszolgáltatási Központ
dolgozói  részére  szükséges  új  kerékpárok  beszerzése,  mert  a  régiek  elhasználódtak.  A
színjátszó csoport jelezte, hogy szükséges lenne a Művelődési házhoz hangosító berendezést
vásárolni, 1.100 ezer forintot tervezetünk erre a célra. Felújítási kiadások között szerepeltetjük
a  Fő u.  20.  szám alatti  ingatlan  ifjúsági  házzá  történő alakítását  Tavaly  megvásárolta  az
önkormányzat  az  ingatlant,  amelyből  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány
támogatásával ifjúsági közösségi házat szeretnénk kialakítani.  Az Idősek Klubjában fel kell
újítanunk a vizesblokkot. A Klub ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, mert a vizes
blokk akadálymentesítését nem tudtuk elvégezni. Ezt a feladatot az önkormányzatnak teljes
egészében  saját  költségvetéséből  kell  megvalósítania.  Felújítási  terveink között  szerepel  a
Sportcsarnok  és  a  volt  felső  tagozatos  iskola  épületének  felújításához  szükséges  tervek
elkészítése.  A  tervek  elkészítését  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  által
meghirdetett pályázat segítségével szeretnénk megvalósítani, a költségvetésben tervezett 125
– 125 ezer forint a pályázatok önerő része. A Paksi úti buszmegálló környékének rendbe tétele
ismét szerepel a felújítási munkák között. Ez több év óta visszatérő feladat, sajnos több év óta
nem  jutottunk  el  még  a  feltárási  munkálatokig  sem,  tavasszal  mindenképpen  neki  kell
kezdeni. A decemberben tartott közmeghallgatáson jelzés érkezett a Képviselő-testület felé a
Bölcskei  úti  buszmegálló  rendbetételére.  Jogos  a  lakosság  részéről  az  igény,  ezért  ezt  a
munkát is felvettük az elvégzendő feladatink közé. Természetesen ennek megvalósításához is
tervek szükségesek. Áthelyezése nem lehetséges, de felújítását meg kell valósítani.

Böde  Istvánné: Megengedik  a  hatóságok?  Úgy  tudom  korábban  nem  járultak  hozzá  a
buszmegálló  felújításához.

Gelencsérné Tolnai Klára: Más településeken is vannak leállósáv nélküli megállók, nálunk
sem  lehet  ezzel  probléma,  de  erre  igazán  majd  a  tervező  tud  választ  adni.  Felújítási
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feladataink  között  szerepeltetjük  az  ivóvíz  hálózat,  a  szennyvíztisztító  telep  és  csatorna
hálózat  felújítási  munkáit.  Az  elvégzendő  munkákat  a  Mezőföldvíz  Kft  határozza  meg,
finanszírozásuk a bérleti díjból befolyó összegből történik. Végezetül  a Művelődési Háznál,
előtetők készítésére terveztünk 3 millió forintot, ezzel szeretnénk megóvni a felújítás során
újonnan  beépített  bejárati  ajtókat.  A  feladatok  elvégzésére  tervezett  összegek  csak
előirányzatok, pontos összegekkel még nem rendelkezünk. A felsorolt feladatokat összesítve
11 millió  forintot  terveztünk  beruházásra  és  31  millió  forintot  felújítási  feladatokra.  Elég
jelentős  összeg és  feladat  is,  az  előző  évben nem volt  ennyi  feladatunk  tervezve.  Bízom
benne, hogy a terveinket meg is tudjuk valósítani.
A felsoroltakon kívül a Területi Operatív Programhoz csatlakozva nyújtottunk be pályázatot a
fogorvosi rendelő felújítására és a csapadékvíz elvezetésére. Ezek a pályázatok 100 %-ban
támogatott pályázatok, az önkormányzatnak nem kell önerőt vállalnia, ezért nem szerepelnek
a költségvetésben. A pályázatok elbírálása tudomásom szerint még nem történt meg. Bízunk a
pozitív  elbírálásban,  mert  a csapadékvíz jelenleg is  nagy problémát okoz a településen.  A
Határ utcában lakók naponta jelzik, hogy nem tudnak közlekedni az utcában. Nagy bajban
leszünk,  ha  nem  nyer  a  pályázatunk.  Az  előterjesztést  tanulmányozva  érdekes  adatokat
találunk, például az egy főre jutó adóerő képesség növekedése miatt  835 ezer forintot elvonás
terheli a költségvetésünket. Az Idősek Klubja fenntartásához 5 millió forint állami támogatást
kapunk, amihez saját költségvetésünkből 15 millió forintot kell még  biztosítanunk, ami elég
jelentős összeg egy 190 millió forintból gazdálkodó önkormányzat számára.  Ennek ellenére
25.591 ezer forint tartalékunk is maradt. Az idei költségvetésünk számomra megnyugtató, és
biztonságos. 

 Tubáné  Benák  Ibolya: A  szavazás  előtt  szeretném  tájékoztatni  a  Testületet,  hogy  az
államháztartásról  szóló  törvény  rendelkezése  szerint  az  önkormányzat  2017.  évi
költségvetésének elfogadása előtt a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását. Az erről
szóló  tájékoztatót  írásban  megkapták  a  Képviselők.  Az önkormányzatnak  a  saját  bevételi
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az önkormányzatnak nincs adóssága, ezáltal ebből eredő fizetési
kötelezettsége sincs. Ettől függetlenül a Testületnek a határozatot az előterjesztés melléklete
szerint jóvá kell hagynia.

Az elmondottakhoz hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

13/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat egyes saját
bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat 1. számú melléklete
szerint hagyja jóvá. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének elfogadásáról.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi rendeletet alkotja:

1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet

Madocsa Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa  Mikrotérségi  Óvoda  és  Bölcsőde  2017.  évi
költségvetésének tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  ülést  megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az
intézmény 2017. évi költségvetését. Felkérem Vörös Bálint elnököt, tájékoztassa a Testület
tagjait a napirenddel kapcsolatosan az ülésen elhangzottakról.

Vörös  Bálint: A  Pénzügyi  Bizottság  a  napirendet  megtárgyalta.  Az  előterjesztés  és  az
elmondottak szerint az idei évben az önkormányzatnak 1.545 ezer forinttal kell hozzájárulnia
az óvoda fenntartásához, ami nem túl jelentős összeg. A Pénzügyi Bizottság a Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa  Mikrotérségi  Óvoda  és  Bölcsőde  2017.  évi  költségvetését  a  Képviselő-
testület részére elfogadásra javasolja.

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Az előterjesztésből látható, hogy az
előző évi pénzmaradványból   1.495 ezer forintot szeretnénk az idei évben az óvoda udvari
játékainak beszerzésére  fordítani,  mert  a régi  játékok már nagyon megrongálódtak,  illetve
nem felelnek meg az uniós szabályoknak.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kérem a  Képviselőket,  szavazzanak  a  Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

14/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérségi  Óvoda és Bölcsőde 2017. évi  költségvetését  az előterjesztés
szerint elfogadja.

Határidő: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. Napirend tárgyalása

Tárgya: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Vörös Bálint: A Pénzügyi  Bizottság  a  Bölcskei  Közös Önkormányzati  Hivatal  2017.  évi
költségvetését megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást.  Az előterjesztés szerint a Madocsai
Kirendeltség az idén is 27.480 ezer forinttal gazdálkodhat. Az elmúlt évben is ennyi volt a
Kirendeltség költségvetése, amiből az előterjesztés szerint 23.394 ezer forintot használtak fel,
4 millió forint pénzmaradvány keletkezett.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem érkezett.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

15/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bölcskei  Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

5. Napirend tárgyalása
Tárgya: Beszámoló  a  településen  működő  civil  szervezetek  2016.  évi  támogatásának
felhasználásáról

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A beszámolókat megkapták a Képviselők. A településen működő
civil szervezeteknek január 31-ig kell elszámolniuk az előző évi támogatás felhasználásáról.
A beszámolók a megadott határidőn belül megérkeztek, formai ellenőrzésük megtörtént.  A
napirend meghatározásánál nem emeltük ki külön-külön az egyes szervezeteket, azonban a
Képviselőknek külön-külön el kell fogadniuk a beszámolókat.

a)  Madocsai  Hagyományőrző  Néptánc  Egyesület  beszámolója  a  2016.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára:  Megkérdezem az Egyesület  elnökét,  kívánja-e kiegészíteni  a
beszámolót?

dr. Volmanné Reich Márta: A beszámoló részletesen tartalmazza az Egyesület elmúlt évi
eseményeit, valamint a pénzügyi elszámolást. Ezúton is szeretném köszönetünket kifejezni a
Képviselő-testületnek a támogatásért.



7

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta
a Néptánc Egyesület beszámolóját.  Felkérem az elnök urat, tájékoztassa a Képviselőket az
ülésen elhangzottakról.

Vörös Bálint: A beszámoló alapján megállapítást nyert, hogy az Egyesület az önkormányzat
által  2016.  évre  biztosított  támogatást  felhasználta.  A  Pénzügyi  Bizottság  a  beszámolót
elfogadásra javasolja.

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a Képviselőket szavazzanak a
Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2016. évi támogatás felhasználásáról készült
beszámolója elfogadásáról.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

16/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző
Néptánc  Egyesület  2016.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b)  Madocsa  SE  Labdarúgó  Szakosztály  beszámolója  a  2016.évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai  Klára: Megkérdezem az Egyesület  elnökét,  szeretné-e kiegészíteni  a
beszámolót.

Lénárt  Gyula: A  beszámolóhoz  nem  fűznék  hozzá  semmit.  Azt  azonban  szeretném
megkérdezni,  hogy  mivel  most  hamarabb  kellett  elkészíteni  az  elmúlt  évi  beszámolót,
hamarabb  kapunk  támogatást  is?  A  pénzünket  felhasználtuk,  az  újabb  támogatás
megérkezéséig magunknak kell finanszíroznunk a működést.

Gelencsérné Tolnai Klára: Nem az elszámolás időpontja a mérvadó, hanem az igénylés. A
mai ülésen tárgyalja a Testület a civil szervezetek részére  támogatás igényléséhez a pályázat
kiírását. Tartalékkal nem rendelkezik az Egyesület?

Lénárt Gyula: Az adó 1 %-ból van még némi tartalékunk.

Tubáné  Benák  Ibolya: A  költségvetés  elfogadását  követő  5  napon  belül  kell  kiírnia  a
Képviselő-testületnek a pályázatot a civil szervezetek támogatására. A beérkezett pályázatok a
benyújtást  követően  30  napon  belül  elbírálásra  kerülnek.  Igyekszünk  a  támogatási
szerződéseket  a  lehető  legrövidebb  határidő  alatt  megkötni.  Ezt  követően  kerülhet  sor  a
támogatások kifizetésére.  Igyekszünk, hogy lehetőség szerint hamarabb hozzájuthassanak a
szervezetek a támogatáshoz.
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az egyesület
szakosztályai  2016.  évi  támogatásának  felhasználásáról  készült  beszámolókat.  Felkérem
Vörös Bálint elnököt, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Madocsa SE beszámolóját a 2016. évi
támogatás  felhasználásáról.  A Bizottság  megállapította,  hogy az Egyesület  szakosztályai  a
kérelmükben meghatározott célokra használták fel az elmúlt évi önkormányzati támogatást. A
Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja a beszámolókat.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha elfogadják a Madocsa SE Labdarúgó
Szakosztálya  beszámolóját  a  2016.  évi  támogatás  felhasználásáról,  kézfeltartással
szavazzanak.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

17/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Madocsa SE Labdarúgó
Szakosztálya 2016. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

c)  Madocsa  SE  Női  Kézilabda  Szakosztály  beszámolója  a  2016.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára: Van-e kiegészítés az elkészített beszámolóhoz?

Kisné Szili Mária: Köszönjük szépen a Képviselő-testület támogatását.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kérem  a  Képviselőket,  ha  elfogadják  a  Madocsa  SE  Női
Kézilabda Szakosztály beszámolóját  a 2016. évi támogatás felhasználásáról,  kézfeltartással
szavazzanak.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

18/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE  Női
Kézilabda  Szakosztály  2016.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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d)  Madocsa  SE  Férfi  Kézilabda  Szakosztály  beszámolója  a  2016.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára: A Férfi Kézilabda Szakosztály beszámolója szerint a tavalyi évi
600.000,- Ft támogatást teljes egészében felhasználták.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kérem  a  Képviselőket,  ha  elfogadják  a  Madocsa  SE  Férfi
Kézilabda Szakosztály beszámolóját  a 2016. évi támogatás felhasználásáról,  kézfeltartással
szavazzanak.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

19/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE  Férfi
Kézilabda  Szakosztály  2016.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadja

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

e)  Madocsa  SE  Röplabda  Szakosztály  beszámolója  a  2016.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára: A Röplabda Szakosztály részére az elmúlt évben  200.000,- Ft
támogatást állapított meg a Képviselő-testület, amit teljes egészében a Sportcsarnok bérlésére
fordítottak.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha elfogadják a Madocsa SE Röplabda
Szakosztály beszámolóját a 2016. évi támogatás felhasználásáról, kézfeltartással szavazzanak.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

20/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE  Röplabda
Szakosztály 2016. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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e) Madocsai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára: Az Egyesület részéről részletes elszámolást kaptunk a tavalyi évi
támogatás  felhasználásáról.  Az  Egyesületnek  a  2015.  évi  támogatásból  63.290,-  Ft
pénzmaradványa volt, aminek a felhasználásáról szintén elszámoltak.  Megkérdezem Szalai
Andrást, szeretné-e kiegészíteni a beszámolót?

Szalai András: Az elmúlt  évben  lényeges változás nem történt az Egyesületen belül. Az
elmúlt  évben végzett  munkánkat összefoglaltam a beszámolóban.  Továbbra is nehézkes a
működésünk, a tagság többsége nem vállalja a járőrszolgálatot. Az aktív tagokkal próbáljuk
fenntartani az egyesületet. 

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Köszönjük  a  tájékoztatást.  A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a
Polgárőr Egyesület beszámolóját.

Vörös Bálint: A Polgárőr Egyesület a 2016. évi támogatással és a 2015. évi pénzmaradvány
összegével maradéktalanul elszámolt. Pénzügyi Bizottság a Polgárőr Egyesület beszámolóját
elfogadásra javasolja. 

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kérem  a  Képviselőket,  ha  elfogadják  a  Madocsai  Polgárőr
Egyesület beszámolóját, kézfeltartással szavazzanak.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

21/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Polgárőr
Egyesület  beszámolóját  a  2016.  évi  támogatás  és  a  2015.  évi  pénzmaradvány
felhasználásáról elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

f) Madocsai Nyugdíjasklub beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára:  Megkérdezem az Egyesület vezetőjét,  kívánja-e kiegészíteni a
beszámolót?

Tarczal  Jánosné: Még egyszer  szeretném megköszönni  az egyesület  tagjainak nevében a
Képviselő-testület támogatását.

Vörös  Bálint: A  Pénzügyi  Bizottság  a  Nyugdíjasklub  beszámolóját  megtárgyalta,  a
Képviselő-testületrészére elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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22/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub
2016. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

g)  Madocsai  Református  Egyházközség  beszámolója  a  2016.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára: A Református Egyház a támogatást teljes egészében a gyerekek
karácsonyi ajándékára fordította.

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a Református Egyházközség beszámolóját a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

23/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Református
Egyházközség 2016. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

6. Napirend tárgyalása

Tárgya: „Civil szervezetek önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem az aljegyző asszonyt  a napirenddel  kapcsolatosan a
tájékoztatásra.

Tubáné Benák Ibolya: A Képviselő-testület 2016. februárjában fogadta el Madocsa Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  államháztartáson  kívülre  nyújtott  támogatások
rendjéről szóló önkormányzati  rendeletét,  amely külön fejezetet  szentel a civil  szervezetek
működési támogatásának szabályozására. A rendelet megalkotásával rögzítésre került, hogy a
civil  szervezetek  –  az  idei  évben  először  –  pályázat  útján  juthatnak  önkormányzati
támogatáshoz.  A pályázat  kiírására  évente  egy alkalommal,  az éves költségvetési  rendelet
elfogadását követő 5 napon belül kerül sor.  A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján
és  a  Hivatal  hirdetőtábláján  kell  közzétenni.  Az  előterjesztéshez  csatoltuk  a  Pályázati
felhívást.    Képviselő-testületnek a beérkezett  pályázatok elbírálásáról a pályázati  határidő
lejártát követő  30 napon belül kell döntést hoznia. A megpályázható keretösszeg nagyságáról
a költségvetési rendelet elfogadásakor döntött a Testület.
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A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a civil szervezetek részére a
pályázat kiírásáról.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

24/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  „Civil
szervezetek 2017. évi támogatása” címmel pályázatot hirdet a településen székhellyel
rendelkező és működő civil szervezetek részére.
A határozat mellékletét képező Pályázati felhívás tartalmát elfogadja.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1/2016.(II.20.)  önkormányzati  rendelet  szerint  a
Pályázati felhívást tegye közzé.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

7. Napirend tárgyalása

Tárgya: Beszámoló Madocsa településrendezési eszközeinek véleményeztetéséről
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Tubáné Beák Ibolya: A január  25-i  lakossági fórumon a főépítész részletes  tájékoztatást
adott  a  településrendezési  eszközök felülvizsgálatával  kapcsolatos  folyamatról.  Elsőként  a
Képviselő-testület elfogadta a településfejlesztési koncepciót. A következő lépésben folyt a
Helyi Építési Szabályzat, a szerkezeti terv, a településképi rendelet és az arculati kézikönyv
államigazgatási szervekkel, valamint a partnerségi szabályzatban meghatározott  szervekkel,
személyekkel történő véleményeztetése. Az eljárás eredményeként a tervező és a főépítész
elkészítette  az  erről  szóló  beszámolókat,  amelyeket  a  képviselők  megismerhettek.
Amennyiben  a  Képviselő-testület  elfogadja  ezek  tartalmát,  úgy  jogszabályi  előírásnak
megfelelően  a  záró  dokumentumokat  záró  véleményezésre  kell  megküldeni  az  állami
főépítésznek.  A  napirendhez  kapcsolódóan  két  határozatot  kell  hoznia  a  Képviselő-
testületnek, egyrészt a településképi rendelet, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv
másrészt a Helyi Építési Szabályzat és a szerkezeti terv tekintetében. A határozati javaslatokat
a beszámolóval együtt a képviselők írásban megkapták.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

25/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
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eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012.(XI.8.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Kormr.)  39.  §  (2)  bekezdésében
foglaltak  alapján  úgy dönt,  hogy a 88/2015.  (IX.16.)  számú határozatban foglaltak
szerint  a  településrendezési  eszközök  teljes  körű  felülvizsgálatának  véleményezési
szakaszában,  a  Kormr.  38.  §  (2)  bekezdése  alapján  beérkezett  véleményeket
megismerte,  a  határozat  mellékletét  alkotó  beszámolóban  szereplő  válaszokkal
egyetért, azt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kormr. 40. § (1) bekezdése szerint
a  településrendezési  eszköz  tervezetét,  az  eljárás  során  beérkezett  valamennyi
vélemény  és  a  véleményezési  szakaszban  keletkezett  egyéb  dokumentum  egy
példányát,  továbbá  azok  másolati  példányát  elektronikus  adathordozón  küldje  meg
végső  szakmai  véleményezésre  az  állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  megyei
kormányhivatalnak.

1. számú melléklet    Beszámoló

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

26/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormr.) 43/A. § (8) bekezdésében
foglaltak  alapján  úgy dönt,  hogy a 88/2015.  (IX.16.)  számú határozatban foglaltak
szerint  a  településképi  arculati  kézikönyv  és  településképi  rendelet  készítésének,
véleményezési  szakaszában,  a  Kormr.  43/A.  §  (6)  bekezdése  alapján  beérkezett
véleményeket  megismerte,  a  határozat  mellékletét  alkotó  beszámolóban  szereplő
válaszokkal egyetért, azt elfogadja.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a Kormr.  43/A.  § (6)  c)  pontja
szerint  a  településképi  rendelet  tervezetét  küldje  meg  ismételten  szakmai
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak.

1. számú melléklet    Beszámoló
2. számú melléklet    Partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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8. Napirend tárgyalása

Tárgya: Tolna Megyei Kormányhivatal Képviselő-testület működésére és mulasztására 
érkezett törvényességi felhívásának tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Tubáné  Benák  Ibolya:  A Tolna  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívással  élt  a
2016.  december  14-ei  ülés  lebonyolítására,  valamint  az  ülésről  készült  jegyzőkönyv
határidőben történő felterjesztésének elmulasztása miatt. A felhívást megkapták a Képviselők.
Elsőként kifogásolták, hogy az ülésen egyszeri szociális támogatásokról születtek döntések.
A támogatások odaítéléséről a testületnek zárt ülést kellett volna tartania. A másik mulasztás,
hogy  az  ülésről  készült  jegyzőkönyv  a  15  napos  határidőn  túl,  január  10.  napján  került
felterjesztésre  a  Kormányhivatalhoz.  A törvényességi  felhívásban  foglalt  megállapításokat
elfogadjuk, a jövőben igyekszünk a jogszabálysértéseket elkerülni.  

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára: A törvényességi felhívásban foglaltakról  a Testületet február 15-
ig tájékoztatni kell,  a napirenddel kapcsolatosan hozott határozatot a Kormányhivatal részére
meg kell  küldeni.  Kérem a Képviselőket,  szavazzanak a törvényességi  felhívásban foglalt
megállapítások elfogadásáról. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

27/2017. (II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatal TOB/22/216-1/2017. iktatószámú törvényességi felhívását
megtárgyalta, az abban szereplő megállapításokat elfogadja.

A jövőbeni jogszabálysértések elkerülése érdekében az alábbi intézkedéseket
tartja szükségesnek:

1. A  Képviselő-testületnek az  önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor 
zárt ülést kell tartania.
Felelős: jegyző, aljegyző

2. A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvet minden alkalommal
      a jegyzőnek 15 napon belül meg kell küldenie a kormányhivatalnak.

Felelős: jegyző, aljegyző

A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a kivonatot küldje meg a
Tolna Megyei Kormányhivatal részére.

            Határidő:  azonnal
            Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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9. Napirend tárgyalása

Tárgya: A  Madocsai  Általános  Iskola  egyházi  fenntartásba  történő  átadásának
önkormányzatot érintő feltételeinek tárgyalása
Előadó:  Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A Testület  előtt  nem ismeretlen  a  probléma,  mivel  már  elég
sokszor  beszélgettünk  az  iskolai  gyermeklétszámokról,  és  mindig  arra  az  elhatározásra
jutottunk, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Madocsán az általános iskola
működjön, hiszen ebben látjuk a település fejlődését,  fiatalításának lehetőségét.  Az iskolai
körzethatárok megállapításának  tárgyalása során is elhangzott,  hogy az idei évben a várható
első  osztályosok  létszáma  nagyon kevés,7  –  8  fő.  Ilyen  alacsony  még  egyszer  sem volt.
Akkor kaptunk a Testülettől felhatalmazást arra, hogy vizsgáljuk meg,  milyen lehetőségünk
van  arra,  hogy  az  iskola  működése  hosszú  távon  biztosított  legyen.  Az  érdeklődés  és  a
kutakodás vezetett el bennünket az egyházi iskolák irányába. Nem ismeretlen számunka az
egyházi iskolák működése, hiszen van előttünk példa. A gerjeni iskola már a tavalyi évben
átszervezésre került, ők már rendelkeznek némi tapasztalattal. Sikerült tárgyalásokat folytatni
az egyházi vezetőkkel, pozitívan fogadták kérésünket. Elmondták az átszervezés menetét és
felhívták a figyelmünket  arra, hogy meg kell  vizsgálni az iskola költségvetését,  mert  csak
fenntartható, finanszírozható intézmények átvételére van lehetőségük. Kértünk költségvetési
adatokat  a  tankerülettől,  illetve  velük  is  történtek  egyeztetések,  és  ők  is  támogatásukról
biztosítottak  bennünket,  hiszen  ők  is  látják  és  nyilatkoztak  is  róla,  hogy  az  ilyen  kevés
létszámú osztályoknál elkerülhetetlenek az osztályösszevonások, amit viszont a szülők nem
támogatnak  és  nem  szeretnének.  A  szülőkkel  történt  találkozások  alkalmával  többen  is
nyilatkoztak arról, ha összevonások várhatóak, akkor ők más iskolába íratják leendő elsős
csemetéiket. Ezek a nyilatkozatok is segítettek bennünket abban, hogy még inkább az egyházi
iskola mellé álljunk, hiszen ott a jogszabályok nem vizsgálják az osztályok létszámát, csak és
kizárólag a gazdasági finanszírozhatóság szab határt. Úgy látom, vagyis a tapasztalatok is azt
bizonyítják,  hogy azok az egyházi tanítások és a református értékeknek a nevelésben való
alkalmazása  még  inkább  hozzájárul  a  jó  légkör,  a  nyugodt  környezetben  való  oktatás
gyakorlásához,  amelyben a tanulók és  a  tanárok egyaránt  jól  érezhetik  és  érzik  magukat.
Tehát  az  egyházi  fenntartás  nem  változtatja  és  nem  befolyásolja  jelentős  mértékben  a
kialakult  rendszert,  hanem még pozitívan javítja azt. A költségvetési  számokat átvizsgálva
azonban láttuk, hogy némi forráshiánnyal küzd az intézmény, mert a költségvetési törvény
által meghatározott és kiszámolt pedagógus létszámtól a jelenlegi tantestület öt fővel, illetve
még három fő óraadóval  több. Ha úgy tetszik,  az ő bérüket  és annak járulékait  az állami
költségvetés  nem  finanszírozza,  ami  számításaink  szerint  14  millió  forintot  tesz  ki  éves
szinten. Nyilván nem szeretnénk senki munkahelyét megszüntetni, ezért arról kell dönteni és
azon  kell  gondolkodni,  hogy  hogyan  lehet  biztosítani  változatlan  feltételek  mellett  az
intézmény  működését.  Az,  hogy a  fennmaradás  érdekében  anyagi  áldozatot  kell  hoznia  a
Testületnek,  ez  már  számunkra  nem  ismeretlen  feladat,  hiszen  az  óvodánál  hasonló
felelősséget vállalt a Testület azért, hogy megmaradhasson a három csoport, illetve a meglévő
munkahelyek. Tehát itt is anyagi támogatást vár el az egyház, mivel ez közös érdek, hiszen
mindannyian  tudjuk  jól,  hogy  a  településünk  fejlődésének,  illetve  vonzó  erejének
megtartásához szükség van az iskola működésére, mert csak ezzel együtt lehet elvárni azt,
hogy a településünkre jöjjenek fiatal családok, illetve. hogy az itt élő fiatalok ne költözzenek
el a településről, hanem ezt a falut válasszák otthonuknak. Ahhoz, hogy az iskola átvehető
legyen, garanciát  kell vállalni a Testületnek az anyagi támogatás biztosításáról.  A hiányzó
forrást 10 millió forint támogatásával, illetve a Sportcsarnokunk ingyen használatba adásával
lehet biztosítani. A támogatás nyilván változhat majd az idő múlásával, értem ez alatt, hogy



16

ha mások is tudomást szereznek arról, hogy Madocsán református iskola működik, várható,
hogy a környező településekről érkeznek tanulók, legalább is a tapasztalatok ezt támasztják
alá. A létszám növekedésével viszont nő az állami támogatás is. Változatni fogja a támogatás
mértékét még, hogy az egyháztól is kap az intézmény működésre támogatást, de ez csak a már
lezárt évre, visszamenőleg, utólag valósul meg. A mi esetünket nézve erre a támogatásra első
alkalommal  2018.  decemberében  lehet  számolni.  Az  idei  évben  a  már  tavaly  működő
intézmények gyermekenként 150 ezer Ft plusz támogatásban fognak részesülni, és ez utána
minden évben folyamatos. Számításaink szerint ez a forrás a későbbi években már biztosítani
tudja  az  iskola  zavartalan  működését.  Az  önkormányzatnak  ezt  az  összeget  2017-ben  és
várhatóan 2018. évben kellene biztosítania, utána már a létszámok miatt is, illetve az egyházi
támogatás miatt is, akár jó esetben minimális összegre is csökkenhetne, de az is előfordulhat,
hogy egyáltalán nem kell támogatást biztosítani a működésre. Kérem a Testületet,  hogy az
elmondottak alapján a 2017. évi költségvetés tartalék keretéből 10 millió forint céltartalékot
képezzen a iskola működésének biztosítására, illetve határozzon arról, hogy az iskola részére,
a testnevelési órák megtartására ingyenesen biztosítja a Sportcsarnokot.  A Testület döntés
szükséges ahhoz, hogy a Madocsai Református Egyházközség február 28-ig a fenntartói jog
átvételéről  szóló  szándékát  a  törvény  által  meghatározott  hivataloknak,  ami  szükséges  a
folyamat elindításához. 

Bán Bálint Géza: Az idén négy hónapról van szó, szeptembertől 1-től december 31-ig. Erre
az időszakra kell biztosítani a 10 millió forint támogatást, vagy a következő tanévre?

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  intézmény  gördülékeny  működéséhez  az  idei  évre  kell
biztosítani a támogatást, nem a következő tanévre. A 2018. évi költségvetés tárgyalása során
ismét foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel.

Puch József: Az iskola helyzetéről többször beszéltünk, egy véleményen vagyunk – iskola
nélkül nem lesz falu, ezért a megtartását minden feladat elé kell sorolnunk. Ha esetleg ennek
következményeként beruházások maradnak el, akkor is meg kell hoznunk ezt a döntést, mert
ha egyszer megszűnik az iskola a településen, azt belátható időn belül visszahozni nem lehet.
Mindenképpen támogatnunk kell anyagilag az iskola fenntartását.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 
az alábbi határozatot hozza:

28/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madocsa település, 
és az itt élő gyermekek sorsáért érzett felelősséget átérezve egyetért azzal,
hogy 2017. szeptember 1. napjától a Madocsai Általános Iskola a Madocsai 
Református Egyházközség fenntartásába kerüljön át. 
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy fontosnak tartja a madocsai gyermekek

 hitben való fejlődését,  református értékek szerinti nevelését.

A fentiek érdekében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az erkölcsi támogatás 
mellett – amennyiben az átszervezés megvalósul – pénzügyileg is hozzájárul az 
iskola működéséhez, ezért 2017. évi költségvetésében erre a célra 2017. szeptember 1. 
és 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 10.000.000 Ft-ot 
céltartalékként különít el.
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A Képviselő-testület fenti a támogatáson túl az önkormányzati tulajdonban lévő 
Madocsa, Paksi u. 61. szám alatti Sportcsarnokot ingyenesen bocsájtja az iskola 
részére a tanrend szerinti testnevelési órák helyszínéül.

Felhatalmazza a polgármestert a döntés megküldésére a Madocsai Református
Egyházközség részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 20.

10. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem érkezett.

A polgármester asszony az ülést 19 óra 10 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                              dr. Girst Julianna
polgármester             jegyző

Szántó Zoltán                         Vörös Bálint
jegyzőkönyv - hitelesítők


