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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. április 27-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, 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: A Képviselő-testület ülésének összehívására a szoros határidők
miatt elektronikus levelezés útján került sor. Megállapítom, hogy  a Képviselő-testület ülése
határozatképes, a 7 tagú testületből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyvvezetőnek  Csapó  Jánosnét  javaslom,  aki  elfogadja  kérem  kézfeltartással
szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bán Bálint Géza és Szántó Zoltán
Képviselőket javaslom. Kérem a Képviselőket,  kézfeltartással szavazzanak.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Bán Bálint Géza és Szántó Zoltán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  Paks  és  Környéke  Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati
Társulás  jelezte,  hogy  a  Társulás  Kaposmenti  Hulladákgazdálkodási  Önkormányzati
Társuláshoz történő csatlakozása ügyében jogászaik további egyeztetéseket végeznek,  kérték,
hogy a mai ülésen ne tárgyalja még ezt a napirendet a Testület. Kérem a Képviselőket, hogy
az ülés napirendrét a meghívóban közölt napirendekkel fogadja el azzal a módosítással, hogy
a Társulás kérésének eleget téve, a 2. napirend  törlésre kerül a napirendek közül. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalja:

1. Madocsai  Kölyökkuckó  Óvoda  intézményi  létrehozásával  kapcsolatos  döntés
meghozatala
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2. A házasságkötéssel kapcsolatos engedélyezés szabályairól és díjairól szóló rendelet-
tervezet tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
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3. Pályázat benyújtása a Kossuth utca útburkolat felújítására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. „Települési  könyvtárak  szakmai  eszközfejlesztése,  korszerűsítése”  kiírásra  pályázat
benyújtása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. Önkormányzati létszám-előirányzat módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

      6. Egyebek

1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsai  Kölyökkuckó  Óvoda  intézményi  létrehozásával  kapcsolatos  döntés
meghozatala

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésén hozott döntést a
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból 2017. július 31.
napjával történő kiválásról. Ez a gyakorlatban azt jelenti,  hogy az eddig tagintézményként
működő Kölyökkuckó Óvoda  az önkormányzathoz kerül vissza, a feladat ellátásához pedig
önálló intézményt kell létrehozni.
Tekintettel  arra,  hogy  a  Társulás  –  Dunaföldvár  és  Bölcske  településekkel  megegyező
szándék szerint – július 31. napjával szűnik meg, az intézmény alapítását is erre a napra  kell
tenni. Az intézmény létrehozása szükségessé teszi a Kölyökkuckó Óvoda alapító okiratának
elkészítését. Az új intézmény kialakítása kapcsán foglalkoznia kell a Képviselő-testületnek az
intézményvezető kérdésével is. Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket
erről.

dr. Girst Julianna:  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban
Nkt.) 67. §. (7) bekezdés szerint az intézményvezető kiválasztása fő szabályként nyilvános
pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával
a  fenntartó  és  a  nevelőtestület  egyetért.  A  pedagógusok  előmeneteli  rendszeréről  és  a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő  végrehajtásáról  szóló  326/2013.(VIII.30.)  Kormányrendelet  (továbbiakban
Kormányrendelet)  22.  §  (3)  bekezdése  szerint   az  Nkt.  67.  §  (7)  bekezdésében foglaltak
szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal
a  nevelőtestület  legalább  kétharmada  egyetért. A   fenntartói  írásbeli  kezdeményezés
nevelőtestületnek  történő  átadásától  számított  legalább  tizenöt  napot  kell  biztosítani  a
nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására.  A magasabb vezetői megbízást 5 évre kell
kiadni.  Megbízást  kell  adni  a  polgármester  részére,  hogy  az  egyetértési  jog  gyakorlására
irányuló eljárást folytassa le.

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99200033.TV/tvalid/2017.3.21./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV/tvalid/2017.3.21./tsid/lawrefP(67)B(7)
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag - 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza: 

44/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2017.  július  31.  napjával
„Madocsai Kölyökkuckó Óvoda” elnevezéssel köznevelési  intézményt alapít,  amely
jogutódja lesz a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődének.
Felhatalmazza a jegyzőt a Kölyökkuckó Óvoda alapító okiratának elkészítésére, és a
Képviselő-testület elé terjesztésére.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  Madocsai  Kölyökkuckó  Óvoda   vezetőjének
megbízása tekintetében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §
(7) bekezdésben meghatározott egyetértési jog gyakorlására irányuló eljárást folytassa
le. 

Határidő: 2017. július 30.
Felelős: polgármester, jegyző

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: A házasságkötéssel kapcsolatos engedélyezés szabályairól és díjairól szóló rendelet-
tervezet tárgyalása

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

Tubáné  Benák  Ibolya: Az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  törvény  felhatalmazást  ad  a
Testületnek,  hogy  rendeletben  szabályozza  a  házasságkötés,  illetve  a  bejegyzett  élettársi
kapcsolat  létesítésének  hivatali  időn,  illetve  hivatali  helyiségen  kívüli  engedélyezés
szabályait, valamint az azokért fizetendő díjakat. Madocsán csak házasságkötés van, élettársi
kapcsolatok  csak  városi  hivatalokban  köthetőek,  ezért  a  rendelet-tervezet  csak  a
házasságkötésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Képviselő-testület 2011-ben alkotott
rendeletet erre vonatkozóan, azonban az idő közben történt jogszabályváltozások szükségessé
tették annak módosítását. Az új rendelet-tervezet a korábbi rendelet szabályait alkalmazza,
valamint  a  helyben  kialakult  gyakorlathoz  igazodik.  Részletesebben  szabályozza  a
házasságkötés hivatali időn túl, és hivatali helyiségen kívül történő megkötésének szabályait,
ami  természetesen  minden  esetben  egyeztetésre  kerül  a  házasuló  felekkel.  Esküvőt  csak
központi jogszabályban megjelölt napokon nem tartunk. Madocsán térítésmentesen biztosítjuk
a  hivatali  helyiségen  belüli  házasságkötést.  A  hivatali  helyiségen  kívül  történő
házasságkötésért fizetendő díj 10.000,- forint, korábban is ennyi volt, nem változott. Kérem a
Képviselőket  a  rendelet  elfogadására,  melyet  követően  hatályát  veszti  a  házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2011.
(II.20.) önkormányzati rendelet.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag -6 igen szavazattal –
az alábbi rendeletet alkotja:
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3/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet

A házasságkötéssel kapcsolatos engedélyezés szabályairól és díjairól 

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Pályázat benyújtása a Kossuth utca útburkolat felújítására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: 2015-ben  már  pályázatunk  a  Kossuth  utca  útburkolatának
felújítására,  sajnos sikertelenül.  A napokban vettük észre, hogy a Belügyminisztérium újra
kiírta  a  pályázatot  a  korábbival  azonos  feltételekkel.  A  pályázat  benyújtására  nyitva  álló
határidő nagyon rövid, május 2-a. E miatt  esett  ismét a választás a Kossuth utcára,  mivel
ehhez rendelkezünk a pályázat  benyújtásához szükséges dokumentumokkal,  árajánlattal.  A
rövid  határidő  miatt  nincs  lehetőségünk újabb ajánlat  beszerzésére.  A támogatás  85 %-os
támogatottságú, az elnyerhető összeg 14.991 ezer forint, melyhez 15 % önerőt, 2.645 ezer
forintot kell az önkormányzatnak a költségvetésében biztosítania. Kevés az esély a pályázat
elnyerésére,  de ha nem élünk a lehetőséggel,  akkor az esélyt sem adjuk meg magunknak.
Kérem a Képviselőktől, hogy támogassák a pályázat benyújtását, és a 2.645 ezer forint önerőt
az önkormányzat költségvetésében a tartalék keretből biztosítsák.

Vörös  Bálint: Minden  pályázati  lehetőséget  meg  kell  ragadni  az  önkormányzati  utak
felújítására, támogatom a benyújtását.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag - 6 igen szavazattal – a
következő határozatot hozza:

45/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be
Magyarország 2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC. törvény 3.
melléklet  II.2.  pont  a),  b)  és  c)  pontok  szerinti  „  Önkormányzati  feladatellátást
szolgáló  fejlesztések  támogatására”,  ezen  belül  a  „Belterületi  utak,  járdák,  hidak
felújítása” pályázati alcélra.

A  pályázat  keretében  a  Kossuth  Lajos  utca  útburkolat  felújítását  kívánja
megvalósítani.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 2.645.521,- Ft önerőt az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. Napirend tárgyalása

Tárgya: „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” kiírásra pályázat
benyújtása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

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

Tubáné  Benák  Ibolya: A  pályázatot  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények
Kollégiuma  írta  ki.  A  könyvtárvezető  tájékoztatása  alapján  könyvtári  bútorra,  kiegészítő
berendezési  tárgyak  beszerzésére  lehet  a  pályázatot  benyújtani,  ami  a  könyvtárban
könyvespolcokat, folyóirattartó szekrényt, válogató könyves ládát, előszobafalat, számítógép
asztalt és radiátorburkolatot jelentene. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok,
árajánlatok beszerzése a Megyei Könyvtár útján történik, az előzetes információk szerint a
legkedvezőbb árajánlat 1.159.900,- Ft + Áfa, amihez az önkormányzatnak 10 % önerőt és 10
ezer forint nevezési díjat kell biztosítania.

Gelencsérné Tolnai Klára: Tavaly megtörtént a Könyvtár részleges felújítása, kicseréltük az
a nyílászárókat,  padozatot.   A pályázaton elnyerhető  összegből  az elhasználódott  bútorzat
cseréje, illetve néhány új kiegészítő berendezési tárgyak beszerzése is megvalósulhatna. Mint
már  az  előző  napirendnél  mondtam,  minden  pályázati  lehetőséget  ki  kell  használni,  ezért
kérem  a  Képviselőket,  támogassák  a  pályázat  benyújtását  és  a  szükséges  önerő
költségvetésből történő biztosítását.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

46/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a
Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények  Kollégiuma  „Települési  könyvtárak
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázati felhívására.

A pályázat keretében a Madocsai könyvtár eszközfejlesztését, korszerűsítését kívánja
megvalósítani. 

A  pályázat  megvalósításához  szükséges  önerő  összegét,  147.307,-  forintot  az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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5. Napirend tárgyalása

Tárgya: Önkormányzati létszám-előirányzat módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  A  napirendhez  kapcsolódó  előterjesztés  kiküldésre  került.  A
létszám-előirányzat  módosításának oka egyrészről az, hogy a karbantartó brigádból egy fő
hamarosan nyugállományba vonul, másrészről, hogy az idei évi közmunka programban jóval
kevesebb  fő  alkalmazására  van  lehetőségünk  az  elmúlt  évekhez  képest.  A  faluban  a
zöldterületek  egyre nagyobbak,  folyamatos  karbantartásuk egyre több embert  – főleg férfi
munkaerőt - igényel,  ezért kérem a Képviselőket, járuljanak hozzá a létszám-előirányzat 1
fővel  történő  emeléséhez,  és  ahhoz,  hogy  a  tartalék  terhére  az  alkalmazás  bér-  és
járulékköltsége  a  garantált  bérminimum  szerint   biztosítva  legyen  a  költségvetésben.
Természetesen a 2017. évi költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

47/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat
Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a
Madocsa Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.)
önkormányzati rendeletben megállapított  létszám-előirányzatát 1 fővel megemeli, és a
költségvetésben szereplő tartalék terhére az alkalmazás garantált bérminimum szerinti
bér- és járulék költségét a költségvetésben biztosítja. 
Megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  fenti  döntésnek  megfelelően,  az  1/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelet módosítását készítse elő. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosított  rendelet  Képviselő-testület  elé
terjesztésére.

Határidő: 2017. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Böde Istvánné képviselő 17 óra 35 perckor érkezik.

6. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a) Tavasz utca felújítása

Gelencsérné Tolnai Klára: Bejelentés érkezett a lakosság részéről, hogy a Tavasz utcában
nem lehet  közlekedni,  a  mély  kátyúk tönkre  teszik  az  autókat.  A bejelentő  azzal  zárta  a
beszélgetésünket,  hogy  ha  e  miatt  kár  éri  az  autóját,  azt  az  önkormányzatnak  kell
megtérítenie. Megnéztem, tényleg nagyon rossz az út.

Puch József: A Mester utca is nagyon rossz állapotban van, ott még a mentőautó sem tudna
közlekedni. 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Tavasz utcában is pont ez az állapot uralkodik.
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Bán Bálint Géza: Tudomásom szerint a Tavasz utca zsákutca. Melyik része járhatatlan?

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  utca  belső  fele,  180  méter  hosszan.  Miután  megnéztem
ajánlatot kértem a felújítására. A bölcskei UNIKORN Kft 3.322.785,- Ft-ért,  , a SOLTÚT Kft
3.048.737,-  Ft-ért,  Kalocsáról a KORONAÚT Kft 3.200.161,-  Ft-ért  vállalná az út 180 m
hosszban történő teljes felújítását.

Vörös Bálint: Erre nincs pályázati lehetőség?

Gelencsérné Tolnai Klára: Sajnos nincs.

Bán Bálint Géza: És ha csak javíttatnánk?

Gelencsérné Tolnai Klára: A tavalyi kátyúzás alkalmával  szerettük volna javíttatni,  de a
vállalkozó szerint olyan rossz az út, hogy kátyúzni nem volt érdemes.

Szántó Zoltán: Mennyi tartalékunk van még a költségvetésben?

Gelencsérné Tolnai Klára: Pénzünk van rá. Mivel a kátyúzásra nincs lehetőség, kérem a
Képviselőket, hozzanak döntést a Tavasz utca felújításáról, és a beérkezett ajánlatok közül a
legkedvezőbb, SOLTÚT Kft által adott ajánlatot támogassák.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

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

48/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tavasz utca 180 m hosszan
történő felújítását határozza el.

A felújítási munkák elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó SOLTÚT Kft-t (6320
Solt, kecskeméti u. 34.) bízza meg.

A  felújítási  munkák  költségét  –  3.048.737,-  Ft-ot  az  önkormányzat  2017.  évi
költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármester a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás kérése

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány  ismét  támogatási
kérelemmel  fordult  a  Képviselő-testülethez.  A  támogatás  segítségével  a  Dunaföldvári
Mentőállomásra speciális égési kötszerek beszerzését szeretnék segíteni. Az elmúlt években
20.000,- forinttal támogatta a Testület az Alapítványt.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

49/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítványt a  Dunaföldvár Mentőállomás speciális égési kötszerekkel beszerzéséhez
20.000,- Ft-tal támogatja a költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére.
Az  Alapítványnak  2017.  június  27.  napjáig  el  kell  számolnia  a  támogatás
felhasználásáról.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására.

Határidő: Országos Mentőszolgálat Alapítvány értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

A polgármester asszony az ülést 17 óra 50 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                                      dr. Girst Julianna
polgármester jegyző

Bán Bálint Géza                    Szántó Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítők


