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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2017.  február  24-én  17
órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
                        7026 Madocsa, Fő u. 24.

Jelen  vannak: Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester,  Puch  József  alpolgármester,  Bán
Bálint Géza, Böde Istvánné, Soós Ferencné, Vörös Bálint Képviselő-testületi tagok. Tubáné
Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait.  A mai rendkívüli ülés
összehívására  telefonon  került  sor,  mivel  határidős  feladat  tárgyalásáról  van  szó.
Megállapítom, hogy az ülés  határozatképes, a hét 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-hitelesítőknek  Böde  Istvánné  és  Puch  József
Képviselőket javaslom megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Böde Istvánné és Puch József Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  ülés  napirendjeként  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési
Alapítványhoz benyújtott, „Sportcsarnok, és a volt felső tagozatos általános iskola részletes
terveinek kidolgozása” megnevezésű pályázatra érkezett  hiánypótlást  javaslom tárgyalásra.

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

1.  A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott  „Sportcsarnok, és a
volt  felső  tagozatos  általános  iskola  részletes  terveinek  kidolgozása”  megnevezésű
pályázat hiánypótlási felhívásának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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1.  Napirend tárgyalása

Tárgy:  A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott  „Sportcsarnok, és a
volt felső tagozatos általános iskola részletes terveinek kidolgozása” megnevezésű pályázat
hiánypótlási felhívásának tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára:  Ahogy ismeretes,  a január 25-i ülésen a Képviselő-testület   a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési  Alapítványhoz történő pályázatok benyújtásáról döntött.
Ezek egyike volt a „Sportcsarnok, és a volt felső tagozatos általános iskola részletes terveinek
kidolgozása” című pályázat, amelynek keretében  engedélyes tervre, műszaki tanulmánytervre
és megvalósíthatósági tanulmányra lehetett pályázni.  A másik két pályázatot az Alapítvány
titkársága befogadta, erre azonban hiánypótlási felhívás érkezett. A hiánypótlás teljesítésére  5
munkanapot  kaptunk,  amely  február  27-én  hétfőn  jár  le,    de  amíg  a  tervezővel  és  az
Alapítvánnyal nem folytattuk le a hiánypótlás kapcsán az árajánlatra vonatkozó egyeztetést,
nem tudtuk, hogyan fog változni az árajánlat és a pályázat egészének tartalma.  A hiánypótlás
egy  részét  az  adatlap  javításával,  illetve  tervezői  nyilatkozattal,  a  megvalósíthatósági
tanulmány saját hatáskörben történő elkészítésére vonatkozó nyilatkozattal meg tudtuk oldani,
de a projekthez biztosítandó önerő módosításához a testület  döntése szükséges. A tervezői
árajánlat,  és  ennek  következtében  a  pályázati  adatlap  ugyanis  az  iskola  tekintetében  az
engedélyes  tervek  mellett  kiviteli  tervek  elkészíttetését  is  tartalmazta,  ez  azonban  nem
támogatható, ezért csökkenteni kellett a projekt költségét 5 millió  forintról 4 700 000 Ft-ra.
Ennek  következtében  a  pályázat  megvalósításához  a  7/2017.(I.25.)  önkormányzati
határozatban meghatározott 250.000 Ft önerőt is módosítani kell,  és a 95 %-os támogatási
intenzitás  mellett   csak 235.000 Ft-ot  kell  biztosítani  az idei  költségvetés  terhére.  Kérem,
hogy aki egyetért a határozat ennek megfelelő módosításával, az kézfeltartással szavazzon.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

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

29/2017. (II.24.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújtott  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 általános iskola (Madocsa, Templom tér 7., hrsz.: 18.)
- Sportcsarnok (Madocsa, Paksi u. 61., hsz.: 1118/1.)
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A Képviselő-testület  a  pályázat  adataiban  bekövetkezett  változás  miatt  a   7/2017.
(I.25.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A  beruházás  megvalósításához  szükséges  önerőt   235.000,-  Ft-ban  állapítja  meg,
amelyet a  2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  jelen  döntés  pályázati  hiánypótlás  keretében történő
megküldésére a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány részére.

Határidő: 2017. február 27.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Az ülésen egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

A polgármester asszony az ülést 17 óra 20 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                           Tubáné Benák Ibolya
polgármester aljegyző

Böde Istvánné                      Puch József
jegyzőkönyv - hitelesítők


