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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 22-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,  Csapó  Jánosné
jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Köszöntöm az   ülésen  megjelenteket.  Megállapítom,  hogy  a
Képviselő-testület mai 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 megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Puch  József  és  Soós  Ferencné
Képviselőket javaslom.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Puch József és Soós Ferencné képviselőket megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  mai  ülés  napirendjeként  a  meghívóban  közölt  napirendi
pontokat  javaslom  tárgyalásra  azzal  a  módosítással,  hogy  az  „Egyebek”  napirendi  pont
tárgyalása  előtt,  4.  napirendként  vegye  fel  a  Testület  a  gyermekétkeztetés  élelmezési
nyersanyagnormájának megállapítását.

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

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

2. A településen működő civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmeinek elbírálása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
 

3. Madocsa Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormájának megállapítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. 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:

31/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  14/2017.(II.15.), a
16/2017.(II.15.), a 17/2017.(II.15.) a 18/2017.(II.15.) a 19/2017.(II.15.), a 20/2017.
(II.15.), a 21/2017.(II.15.), a 22/2017,(II.15.), a 23/2017.(II.15.), a 24/2017.(II.15.), a
25/2017.(II.15.),  a  26/2017.(II.15.),  a  27/2017.(II.15.) valamint  a  28/2017.(II.15.)
számú   önkormányzati  határozatok  végrehajtásáról  szóló  polgármesteri  jelentést
elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: A településen működő civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmeinek elbírálása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A támogatási  kérelmeket  megkapták  a  Képviselők.  Az ülést
megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a civil szervezetek támogatási kérelmeit. Felkérem
Vörös Bálint elnököt, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a településen működő civil  szervezetek
támogatási  kérelmeit,  a  Hagyományőrző  Néptánc  Egyesület  kivételével  a  kérelmekben
igényelt  támogatási  összegek  megállapítását  javasolja  a  Képviselő-testületnek.  A Néptánc
Egyesület 1.200 ezer forint támogatásra nyújtott be kérelmet, a Bizottság 1.100 ezer forint
támogatást javasolt megállapítani a részükre. 

a) Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület támogatási kérelme

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  Egyesület  1.200  ezer  forint  támogatásra  nyújtotta  be
kérelmét. Az elmúlt években 1 millió forinttal támogatta a Testület az Egyesületet. 2016-ban
1.200 ezer forint támogatást kaptak, mivel hangosító berendezést szerettek volna vásárolni a
próbákhoz szükséges  zene biztosításához.  Az idei  évre egy kicsit  sokallom az 1.200 ezer
forint megállapítását.

Bán Bálint  Géza: A kérelem szerint  a  művészeti  vezetőnek  elég  sok,   1  millió  forint  a
tiszteletdíja. Ezt az összeget nem lehetne csökkenteni?
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Gelencsérné Tolnai Klára: Ezt sajnos nem, a megkötött szerződés szerint ennyi díjazás jár a
művészeti  vezetőnek.  A  Képviselő-testület  korábban  a  művészeti  vezető  díjának
finanszírozását vállalta, a működés további költségeit ki kell gazdálkodnia az egyesületnek.

Tubáné Benák Ibolya: A beérkezett kérelmeket összesítve, az idén 300 ezer forinttal több
támogatásra érkezett  kérelem,  mint  a  korábbi  években.  A támogatások megállapításánál  a
költségvetés  kereteire  is  figyelemmel  kell  lenni,  év  közben  érkezhetnek  még  támogatási
kérelmek.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha az elhangzottak alapján elfogadják a
Madocsai  Hagyományőrző Néptánc  Egyesület  részére  az 1.100 ezer  forint  megállapítását,
kézfeltartással szavazzanak

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

32/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző
Néptánc  Egyesület  támogatási  kérelmét  1.100.000,-  Ft-tal  támogatja  a  2017.  évi
költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére az alábbiak szerint:

- művészeti vezető tiszteletdíja, járulékai 1.000.000,- Ft
- zenekari költség     50.000,- Ft
- utazási költség     50.000,- Ft

A  Néptánc  Egyesületnek  2018.  január  31-ig  kel  elszámolnia  a  kapott  összeg
felhasználásáról.

Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2017. március 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b)  Madocsa SE Labdarúgó Szakosztály támogatási kérelme

Gelencsérné Tolnai Klára: A Labdarúgó Szakosztály 1 millió forint támogatásra pályázott,
amit többek között játékvezetői díjra, a pálya előkészítésére, utazási költségekre, felszerelés
vásárlására  szeretnének  fordítani.  A  Szakosztály  a  korábbi  években  is  1  millió  forint
támogatásban részesült.  

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

33/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Madocsa Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztály támogatási kérelmét 1.000.000,- Ft-tal támogatja a 2017. évi
költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére az alábbiak szerint:

- nevezési-, sportorvosi díj, játékengedély, tagdíj 100.000,- Ft
- játékvezetői díj, pálya előkészítés             400.000,- Ft
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- utazási költség 400.000,- Ft
- felszerelések vásárlása 100.000,- Ft

A Labdarúgó  Szakosztálynak  2018.  január  31-ig  kell  elszámolnia  a  kapott  összeg
felhasználásáról.

Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2017. március 31. 
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

c) Madocsa SE Férfi Kézilabda Szakosztály támogatási kérelme

Gelencsérné Tolnai Klára: A Férfi Kézilabda Szakosztály a korábbi évekhez hasonlóan 600
ezer forint támogatásra nyújtott be kérelmet, amit terembérletre, nevezési-, játékvezetői díjra,
utazási  költségekre,  felszerelések  vásárlására  szeretnének  felhasználni.  Javaslom  a
Szakosztály részére a 600 ezer forint támogatás megállapítását.

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

34/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Madocsa Sportegyesület
Férfi Kézilabda Szakosztálya támogatási kérelmét 600.000,- Ft-tal támogatja a 2017.
évi költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére az alábbiak szerint:

- nevezési-, sportorvosi díj, tagdíj 80.000,- Ft
- terembérleti-, játékvezetői díj           320.000,- Ft
- utazási költség           120.000,- Ft
- felszerelések vásárlása 80.000,- Ft

A Férfi Kézilabda Szakosztálynak 2018. január 31-ig el kell számolnia a kapott összeg
felhasználásáról.

Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2017. március 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

d) Madocsa SE Női Kézilabda Szakosztály támogatási kérelme

Gelencsérné Tolnai Klára: A Női Kézilabda Szakosztály az idei évben is 850 ezer forint
támogatás elnyerésére nyújtott be kérelmet. A támogatást a Férfi Kézilabda Szakosztályhoz
hasonló célokra szeretnék felhasználni.

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

35/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Madocsa Sportegyesület
Női Kézilabda Szakosztály támogatási kérelmét 850.000,- Ft-tal támogatja a 2017. évi
költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére az alábbiak szerint:
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- bírói költségek, utazási költségek 300.000,- Ft
- Sportcsarnok bérlés 300.000,- Ft
- igazolások, nevezési díj 150.000,- Ft
- sportszerek, sportruházat pótlása 100.000,- Ft

A Női Kézilabda Szakosztálynak 2018. január 31-ig el kell számolnia a kapott összeg
felhasználásáról.

Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2017. március 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

e) Madocsa SE Röplabda Szakosztály támogatási kérelme

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  Röplabda  Szakosztály  az  idei  évben  250  ezer  forint
támogatásra nyújtott be pályázatot. Az elmúlt évben 200 ezer forint támogatásban részesültek.
Kérelmük szerint a támogatás teljes összegét terembérletre fordítják, ezért javaslom részükre
a 250 ezer forint támogatás megállapítását.

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

36/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Madocsa Sportegyesület
Röplabda  Szakosztály  támogatási  kérelmét  250.000,-  Ft-tal  támogatja  a  2017.  évi
költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére az alábbiak szerint:

- terembérleti díj 250.000,- Ft

A Röplabda  Szakosztálynak  2018.  január  31-ig  el  kell  számolnia  a  kapott  összeg
felhasználásáról.

Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2018. január 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

f) Madocsai Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Gelencsérné Tolnai Klára: A Polgárőr Egyesület  400 ezer forint támogatást  kér,  aminek
jelentős részét a tulajdonukban lévő gépkocsi fenntartására fordítanák. 

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

37/2017.(III.22.) önkormányzati határozat
Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Polgárőr
Egyesület támogatási kérelmét 400.000,- Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetésben
erre a célra előirányzott keret terhére az alábbiak szerint:

- személygépkocsi fenntartása, üzemanyag, javítási költsége 240.000,- Ft
- ügyviteli szolgáltatás, tagdíj 125.000,- Ft
- mobil telefon feltöltése   15.000,- Ft
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- felszerelések, eszközök pótlása   20.000,- Ft

A  Polgárőr  Egyesületnek  2018.  január  31-ig  kell  elszámolnia  a  kapott  összeg
felhasználásáról.

Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2017. március 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

g) Madocsai Nyugdíjasklub támogatási kérelme

Gelencsérné Tolnai Klára: A Nyugdíjasklub az idén 300 ezer forint támogatásra pályázott.
Az  elmúlt  években  250  ezer  forinttal  támogatta  a  Képviselő-testület  a  működésüket.  A
Pénzügyi Bizottság ülésén is  elmondtam, hogy a Nyugdíjasklub a legaktívabb szervezet  a
településen, minden rendezvényünkön részt vesznek, aktívan támogatják azok megrendezését.
Javaslom részükre a 300 ezer forint támogatás megállapítását.

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

38/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub
támogatási kérelmét 300.000,- Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetésben erre a célra
előirányzott keret terhére az alábbiak szerint:

- iskolai farsang, tavaszváró rendezvények támogatása      50.000,- Ft
- majális, kirándulás    100.000,- Ft
- családi nap, 10 éves évforduló    100.000,- Ft
- falunapi kiállítás rendezése, támogatása, cserkeszőlői 

fürdő látogatása, Hősi sírokra mécses, virág      50.000,- Ft

A  Nyugdíjasklubnak  2018.  január  31-ig  kell  elszámolnia  a  kapott  összeg
felhasználásáról.

Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2017. március 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

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

Tubáné  Benák  Ibolya: A  közbeszerzésekről  szóló  törvény  előírása  alapján  az
önkormányzatnak,  mint  ajánlatkérőnek  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  március  31.
napjáig  éves  összesített  közbeszerzési  tervet  kell  készítenie  az  adott  évre  tervezett
közbeszerzéseiről. A terv  elkészítése közbeszereztetési kötelezettséget nem jelent, elfogadása
nem  vonja  maga  után  a  tervezett  közbeszerzésekre  vonatkozó  eljárás  lefolytatásának
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kötelezettségét.  Az  idei  évi  közbeszerzési  tervben  szerepeltetjük  a  fogorvosi  szolgálat  és
orvosi lakás felújítását, az Ifjúsági ház kialakítását és a csapadékvíz rendszer kiépítésének I.
szakaszát.  A  közbeszerzési  tervben  szereplő   feladatok   megvalósítása  –  a  feladatok
nagyságára tekintettel - közbeszerzési eljárást igényel.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról.

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

39/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
Közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Napirend tárgyalása

Tárgya: A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormájának, és az intézményi térítési díj
megállapítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  konyhát  működtető  vállalkozó  a  gyermekétkeztetés
nyersanyagnormájának  emelésére  vonatkozó  kérelemmel  élt  a  Képviselő-testület  felé.
Kérelmét  az  elmúlt  hónapok  tejtermék  és  zöldség  árak  emelésével  indokolta.  A  jelenleg
hatályos nyersanyagnormákkal már nem tudják biztosítani a gyermekek részére a jogszabály
által  meghatározott  táplálkozás-egészségügyi  előírásokat.  Az  óvodás  gyerekek  napi
nyersanyagnormája  jelenleg  280,-  Ft,  ezt  szeretnék  294,-  Ft-ra  módosítani.  Az  iskolás
gyermekek  esetében  a  jelenlegi  összeg   340,-  Ft,  ami  az  emelést  követően  358,-  Ft-ra
változna. Az emelés összege minimális, a Képviselők részére elfogadásra javaslom.

Böde Istvánné: Rendesen fizetik a szülők a térítési díjakat?

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Van némi  elmaradás,  de  zömében időben befizetik  a  térítési
díjakat. 

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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40/2017. (III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekétkeztetés
nyersanyagnormáját 2017. április 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

1. Óvoda napi háromszori étkezés nyersanyagnormája:      294,- Ft
                1.1 reggeli        65,- Ft
               1.2 ebéd      177,- Ft

    1.3 uzsonna        52,- Ft

2. Az általános iskolai napi háromszori étkezés térítési díja:    358,- Ft
    2.1 tízórai        69,- Ft

                2.2 ebéd      220,- Ft
    2.3 uzsonna        69,- Ft

Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Tubáné Benák Ibolya: A gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának változása szükségessé
teszi  a   gyermekvédelmi  ellátásokról  és  a  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló
önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet 1. melléklete a térítési díjak módosítása során
változik. Változás még, hogy az önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait
2017. január 1-től a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el, ezt is módosítani
kell a rendeletben. 
Kérem a Képviselőket a rendelet elfogadására.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő rendelet alkotja:

2/2017.(III.27.) önkormányzati rendelet

A gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

Tubáné Benák Ibolya: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a Képviselők. A
főállású polgármester szabadsága megállapításának, igénybe vétele ütemezésének szabályait a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozza. A törvény rendelkezése értelmében a
polgármester  szabadságának  ütemezését  a  képviselő-testületnek  február  28-ig  jóvá  kell
hagynia.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Képviselő-testület  előző  üléséig  –  február  15-ig  –  a
szabadságolási ütemterv nem készült el, és februárban több ülés nem volt, ezért a mai ülésen
kell tárgyalni. Kérem a Képviselőket, hogy a polgármester asszony szabadságolási ütemtervét
az előterjesztés szerint fogadják el.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

41/2017.(III.22.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Gelencsérné  Tolnai  Klára
polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztés szerint elfogadja.

b) Tájékoztató a TEIT által a 2016. évre biztosított támogatás felhasználásáról

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Tájékoztatom  a  Képviselőket,  hogy  a  Társadalmi  Ellenőrző,
Információs  és  Településfejlesztési  Társulással  kötött  Finanszírozási  szerződés  aláírását
követően  a  2016.  évre  vonatkozó  5.977  ezer  Ft  támogatást  az  önkormányzat  megkapta,
felhasználásáról  2017.  március  21-ig  el  kellett  számolni.  Jeleztük  a  Társulás  felé,  hogy a
támogatás  összegét  a  Fő  utca  20.  szám  alatti  ingatlan  megvásárlására  fordította  az
önkormányzat, melyből az Ifjúsági Házat szeretnénk kialakítani.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

Napirenden kívül: 

A polgármester asszony tájékoztatja a Képviselőket az Általános Iskola egyházi fenntartásba 
történő átadása folyamatának állásáról.

A polgármester asszony az ülést 18 óra 10 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                                    dr. Girst Julianna
polgármester jegyző

Puch József                          Soós Ferenc
jegyzőkönyv - hitelesítők


