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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 10-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 Szántó Zoltán, Vörös Bálint Képviselő-testületi
tagok.  dr.  Girst  Julianna  jegyző,  Tubáné  Benák  Ibolya  aljegyző,  Csapó  Jánosné
jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Tájékoztatom  a  jelenlévőket,  hogy  a  mai  rendkívüli  ülés
összehívására szóban, telefonon került sor. 
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  Soós  Ferencné
Képviselőket javaslom.

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

Gelencsérné Tolnai Klára: A mai rendkívüli ülés napirendjének elsőként a Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Gimnázium  Madocsai
Általános Iskolája intézményfenntartói joga átadásának véleményezését,  második napirendi
pontjaként  az  energia  megtakarítási  intézkedési  terv elkészítésének  kötelezettségéről  szóló
tájékoztató tárgyalását javaslom a Képviselőknek.

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

1. A  Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és
Gimnázium  Madocsai  Általános  Iskolája  intézményfenntartói  joga  átadásának
véleményezése
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2. Tájékoztatás energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének kötelezettségéről
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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1. Napirend tárgyalása

Tárgya: A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Általános Iskola,  Alapfokú Művészeti  Iskola és
Gimnázium Madocsai Általános Iskolája intézményfenntartói joga átadása véleményezése

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Február 15-i ülésén hozott határozatával támogatta a Képviselő-
testület,  hogy  2017.  szeptember  1.  napjától  az  Általános  Iskola  a  Madocsai  Református
Egyházközség fenntartásába kerüljön. Az erkölcsi támogatás mellett vállalta továbbá, hogy az
átszervezés megvalósulása esetén pénzügyi támogatást is biztosít az iskola működéséhez. A
Testület határozatát a Madocsai Református Egyházközség részére megküldtük. Ezt követően
kezdeményezte  Nagy János lelkipásztor  úr a  Szekszárdi  Tankerületi  Központnál  az iskola
fenntartói jogának 2017. szeptember 1-jei hatállyal történő átvételét. A tankerületi igazgató
önkormányzathoz küldött tájékoztatója szerint az oktatásért felelős miniszter legkésőbb május
utolsó munkanapjáig hozhat döntést az intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban.
Mivel  a  fenntartói  jog  átadása  érinti  a  feladatellátást  szolgáló  vagyont,  ezért  a  nemzeti
köznevelési törvény alapján a döntés meghozatala előtt ki kell kérni az ingatlan tulajdonos
önkormányzat  véleményét.  A  Képviselő-testületnek  határozatban  kell  az   átadásról  szóló
véleményét  kialakítania.  A  korábban  hozott  határozatot  nem  lehet  a  tankerület  felé
megküldeni,  ugyanis  az  a  döntés  az  Egyházközség  átvételi  szándékának  támogatását,
megerősítését szolgálta. Nyilván a fenntartói jog átadása esetén  az önkormányzati tulajdont
képező  szakmai feladatellátásához szükséges ingatlanra, illetve az ott lévő  tárgyi eszközökre
az   egyházi fenntartó részére  a működés érdekében  vagyonkezelői jogot kell biztosítani, ezt
is tartalmazza a képviselők részére megküldött határozati javaslat. Kérem, hogy aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

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

      42/2017.(IV.10.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  nemzeti köznevelésről szóló 
CXC. törvény 83. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Madocsai Általános Iskolája 7026 
Madocsa, Kossuth Lajos u. 2. (továbbiakban: Madocsai Általános Iskola) fenntartói 
jogának átadásával kapcsolatosan az alábbi véleményt fogalmazza meg:

1. A  Képviselő-testület Madocsa település,  és az itt élő gyermekek sorsáért érzett 
felelősségtől vezérelve támogatja, hogy 2017. szeptember 1. napjától a Madocsai 
Általános Iskola fenntartói joga a Madocsai Református Egyházközség részére 
átadásra kerüljön.
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2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Madocsai Általános Iskola a 2017/2018. 
tanévtől kezdődően világnézetileg elkötelezett nevelést-oktatást folytasson, és 
fontosnak tartja a madocsai gyermekek hitben való fejlődését,  református értékek 
szerinti nevelését.

   
3. A  Képviselő-testület  kinyilvánítja,  hogy  a  fenntartói  jog  átadása  esetén   az

önkormányzati  tulajdont  képező   szakmai  feladatellátásához  szükséges  ingatlanra,
illetve az ott lévő  tárgyi eszközökre az   egyházi fenntartó részére  vagyonkezelői
jogot biztosít. 

4. A Képviselő-testület  rögzíti,  hogy  a  28/2017.(II.15.)  önkormányzati  határozatban
rögzített,  a  Madocsai  Általános  Iskola  egyházi  működtetésének  támogatására
vonatkozó vállalását fenntartja.

Határidő: Szekszárdi Tankerületi Központ részére történő megküldésre: 
          2017. április 20.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Tájékoztatás energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének kötelezettségéről
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az energiahatékonyságról  szóló törvény 2017.  január  1-től  a
közintézmények  tulajdonában  és  használatában  álló,  közfeladat  ellátását  szolgáló  épület
üzemeltetéséért  és  fenntartásáért  felelős  szervezet  számára  több  új  energiahatékonysági
kötelezettséget ír elő.  Az önkormányzat számára új energiahatékonysági kötelezettség, hogy
energiamegtakarítási  intézkedési  tervet  kell  készíteni  a   közintézmények  épületeire.
Ajánlatkérést  követően  a  terv elkészítésére  két  ajánlat  érkezett,  melyet  megismerhettek a
Képviselők.  Dorkó  Tamás  épületgépész  szakmérnök  ajánlata  szerint  71.000,-  Ft  +  ÁFA
(bruttó 90.170,- Ft), Bálint Balázs mérnök úr ugyanezt a munkát 45.000,- Ft + ÁFA  (bruttó
54.000.-  Ft)  összegért  vállalná  épületenként  az  intézkedési  terv  elkészítését.   Javaslom a
Képviselő-testületnek,  hogy az ajánlatok közül az alacsonyabb ajánlatot  -  Bálint Balázs -
ajánlatát fogadják el.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

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

43/2017.(IV.10.) önkormányzati határozat
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az energiahatékonyságról 
szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A §. a) pontjának megfelelően az önkormányzat 
közintézményi épületeire vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési tervek 
elkészíttetését határozza el.

A tervek elkészítésével Bálint Balázs (7030 Paks, Vörösmarty u. 15.) gépész- 
épületgépész mérnököt bízza meg.

A vállalkozói díjat 45.000,- Ft + ÁFA / közintézményi épület összegben határozza 
meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Az ülésen hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

A polgármester asszony az ülést 17 óra 20 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára dr. Girst Julianna
polgármester                                        jegyző

Böde Istvánné Soós Ferencné
jegyzőkönyv - hitelesítők


