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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 6-án 16 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, Szántó Zoltán, Vörös Bálint Képviselő-testületi
tagok. Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket.
Megállapítom, hogy az ülés 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-hitelesítőknek Bán Bálint  Géza és Vörös Bálint
Képviselőket javaslom. Aki a javaslatomat elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon.

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

Gelencsérné Tolnai Klára:  A mai rendkívüli  ülés napirendjének a Társadalmi Ellenőrző,
Információs  és  Településfejlesztési  Társulással  (TEIT-tel)  kötendő  Partnerségi
Együttműködési  Megállapodás  és  Támogatási  szerződés  aláírásának  tárgyalását  javaslom
tárgyalni.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő napirendet tárgyalja:

1. A  Társadalmi  Ellenőrző,  Információs  és  Településfejlesztési  Társulással  kötendő
Partnerségi  Együttműködési  Megállapodás  és  Támogatási  szerződés  aláírásának
tárgyalása

Napirend tárgyalása:

Gelencsérné Tolnai Klára: Ismeretes a Képviselők előtt,  hogy 25 évvel ezelőtt egy rossz
döntés folytán kimaradt a település a TEIT Társulás tagságából. Az azóta eltelt évek alatt több
alkalommal  próbáltuk  megkeresni  a  csatlakozás  lehetőségét,  sajnos  eddig  nem  jártunk
sikerrel.  Az  utóbbi  években  különösen  nagy  hangot  adtunk  ennek,  többször  fordultunk
levélben  is  az  Atomerőmű  vezetőségéhez  a  tagfelvételünket  illetően,  ami  eddig  minden
esetben elutasításra  került.  Az elutasítás  nem az erőmű részéről történt,  minden esetben a
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társulás  zárkózott  el  tagfelvételünktől,  forráshiányra  hivatkozva.  A  Társadalmi  Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társulás működése két forrásból, az Atomerőműtől kapott
támogatásból  és  a  Radioaktív  Hulladékokat  Kezelő  Közhasznú  Nonprofit  Kft-n  keresztül
juttatott támogatásból – ami a nagyobb összeg -  tevődik összeg. A Társulás részéről több
alkalommal  elhangzott,  hogy  abban  az  esetben  lehet  a  tagság  bővítésről  beszélni,  ha  a
településre eső plusz források rendelkezésre állnak. Ennek a feltételnek jelen pillanatban csak
az  egyik  része  valósulhatott  meg,  az  MVM  biztosította  a  három  település  –  Madocsa,
Györköny, Dunapataj – részére három évre vonatkozóan a plusz támogatás összegét. Ezt az
összeget azonban csak a TEIT-en keresztül tudja az Atomerőmű átutalni, ezért szükségessé
vált  az  előterjesztés  szerinti  Partnerségi  Együttműködési  Megállapodás  és  a  Támogatási
szerződés  megkötése.  Ezzel  sajnos  csak  partnerekké  váltunk.  A  tagfelvételre  irányuló
küzdelmünket tovább folytatjuk, aminek megvalósulására két esélyt látunk. 2018-ban lejár a
Társulás  Atomerőművel kötött támogatási szerződése. Új szerződés kötése folytán, esetleg új
társulás  alakulása esetén kibővülhet  a tagság,  mi is  bekerülhetünk a tagok közé.  A másik
lehetőség, ha az RHK Kft biztosítaná a plusz forrást a Pakssal, illetve a Hulladékkezelővel
közigazgatásilag határos  települések – Györköny, Bikács, Németkér, Bölcske és Madocsa
részére. A most megkötendő támogatási szerződés 5.977 ezer forint szól, ami  a  2016-os évre
vonatkozik.  2017-re  és  2018.  évre  is  ez  az  összeg  biztosított.  Ezekre  a  támogatásokra
vonatkozó  megállapodás  megkötésére  a  2016.  évre  biztosított  összeg  felhasználásának
elszámolást  követően  kerülhet  sor.  Az  Együttműködési  megállapodás  és  a  Támogatási
szerződés aláírására március 10-én Pakson kerül sor. Az előkészületi munkákhoz szükséges a
Képviselő-testület határozatának megküldése.  Kérem a Képviselő-testület  felhatalmazását a
Partnerségi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási szerződés aláírására.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

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

30/2017. (III.6.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Társadalmi  Ellenőrző,
Információs  és  Településfejlesztési  Társulással  (továbbiakban:  TEIT,  székhelye:
Kalocsa, Szent István király út 35.)  történő együttműködéssel kapcsolatosan az alábbi
döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület a TEIT-tel kötendő – a Paksi Atomerőmű működésével
kapcsolatos  információk  lakosság  körében történő terjesztésére  vonatkozó  –
Partnerségi Együttműködési Megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a TEIT által a település fejlesztése, nagyközösségi célok
megvalósítása,  a  települések  élhetőségi  színvonalának  emelése  tárgyában
született támogatási szerződést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  Megállapodás,  valamint  a  Támogatási  szerződés
aláírására.

            Határidő: kivonat megküldésére: azonnal
            Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

A polgármester asszony az ülést 16 óra 20 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                             Tubáné Benák Ibolya
polgármester                   aljegyző

Bán Bálint Géza                      Vörös Bálint
jegyzőkönyv - hitelesítők


