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Jegyzőkönyv

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 10-én 17 órai
kezdettel tartott ülésén.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
7026 Madocsa, Fő utca 24.
Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Böde Istvánné, Szántó Zoltán, Vörös
Bálint Képviselő-testületi tagok. dr. Girst Julianna jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, dr.
Kuti István rendőrezredes, Kulcsár Szabolcs rendőr alezredes, Araczki Antalné pénzügyi
ügyintéző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol: Puch József alpolgármester és Bán Bálint Géza képviselő.
Napirend előtt:
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 tagú testületből 4 fő jelen van.
Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem
kézfeltartással szavazzon.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és Vörös Bálint
Képviselőket javaslom megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
Böde Istvánné és Vörös Bálint Képviselőket megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat
javaslom tárgyalni azzal a módosítással, hogy a napirendi pontok közé 6. napirendként vegye
fel a Testület a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalja:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. A Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolója a 2016. évi
munkájáról, tevékenységéről
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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3. Az Önkormányzat által létrehozott közalapítványok 2015. és 2016. évre vonatkozó
beszámolóinak tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) rendeletének
módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
6. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
7. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
8. A 2016. évi belső ellenőrzésről készült jelentés tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
9. Madocsa Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
10.„Ifjúsági Ház kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
11.Tájékoztatás
Madocsa
Község
Önkormányzatának
a
Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
12.Átfogó értékelés Madocsa Község Önkormányzatának 2016. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
13.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 – 4 igen szavazattal –a
következő határozatot hozza:
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50/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2017.(III.6.), a 32/2017.
(III.22.), a 33/2017.(III.22.) a 34/2017.(III.22.) a 35/2017.(III.22.), a 36/2017.(III.22.),
a 37/2017.(III.22.), a 38/2017,(III.22.), a 42/2017.(IV.10.), és a 45/2017.(IV.27.),
számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést
elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Tárgya: A Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolója a 2016. évi
munkájáról, tevékenységéről.
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: Nagyon részletes beszámolókat kaptunk a rendőrség elmúlt évi
munkájáról. Megkérdezem az ezredes urat, kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját?
Dr. Kuti István: Köszönöm szépen a lehetőséget. Az idei évben országosan egységes
beszámolókat kellett készíteni a kapitányságoknak, ami lényegesen több számadatot
tartalmaz. Az elmúlt évben a napi tevékenységek mellett az országra nehezedő migrációs
nyomás következtében jelentkező feladatok végrehajtása jelentett komoly feladatot a
kapitányság, de leginkább a dunaföldvári őrs részére. Tavaly szeptemberben négy járőr
hiányzott, más kollégákkal kellett túlszolgálattal, egyéb módon pótolni a hiányzó
munkatársakat. Sikerült átvészelni ezt a nehéz helyzetet, májustól ismét teljes létszámmal
működik a rendőrőrs. Jó hír, hogy az elmúlt évben elkerülték a járást az utazó bűnözők,
Pakson történt csak két alkalommal betörés. Bízunk benne, hogy ez a rendőrség munkájának
is köszönhető. A halálos balesetek és a súlyos sérüléssel járó balesetek száma megegyezik a
korábbi évek adataival, Madocsa ebben nem volt érintett. Több településen érdeklődtek
afelől, hogy készül-e a Kapitányság a Paks II. beruházásra. Készülünk, elsődlegesen a
bűnügyi szakterület és az igazgatásrendészet létszámának bővítését tervezzük. Egy kissé
nehezíti a dolgunkat a járásban a szolgálati lakások hiánya. Ígéretet kaptunk, hogy az
önkormányzat segítségünkre lesz ennek megoldásában. Köszönöm a meghallgatást.
Kulcsár Szabolcs: A Dunaföldvári Rendőrőrs munkájáról készült beszámolóban az elmúlt év
részletesen összefoglalásra került. A statisztikai adatokat tekintve az előző évhez képest 26 %kal csökkent a rögzített bűncselekmények száma. Nehéz évet zártunk, nehéz volt az állomány
létszámát folyamatosan biztosítani, de ahogy a Kapitány Úr már mondta, májustól teljes
létszámmal dolgozunk. Vannak fiatal munkatársak is. Megpróbáljuk biztosítani, hogy
továbbra is élhető maradjon a körzet.
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Hiányoltuk a körzeti megbízott
jelenlétét a faluban, de szükség esetén az őrsöt elértük. Szerencsére az elmúlt évben nem túl
gyakran volt erre szükség. Örülünk, hogy Madocsán az elmúlt évekhez képest nem
szaporodott a bűnesetek száma. Köszönjük a tájékoztatást és további jó munkát kívánunk.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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51/2017. (V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság
és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.
Határidő: Rendőrkapitányság értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Napirend tárgyalása
Tárgya: Az Önkormányzat által létrehozott közalapítványok 2015. és 2016. évre vonatkozó
beszámolóinak tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A beszámolókat megkapták a Képviselők. Az ülést megelőzően a
Pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolókat, felkérem Vörös Bálint elnököt tájékoztassa a
Képviselőket az ülésén elhangzottakról.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat Által létrehozott alapítványok
beszámolói megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
a) A Madocsai Árpádkori Templom Műemléki Védelmében Közalapítvány beszámolója
a 2015-2016. évi tevékenységéről
Gelencsérné Tolnai Klára: A beszámolók tárgyalása előtt tájékoztatom a Testületet, hogy
az alapítványok beszámolóit külön-külön kell a Testületnek elfogadnia. A Madocsai
Árpádkori Templom Műemléki Védelmében Közalapítvány 2015. évben 760.000,- Ft-ot
használt fel a rendelkezése álló támogatások összegéből a templom padlózatának cseréjére.
Az elmúlt évben csak banki költségeik voltak. A kuratóriumtól kapott tájékoztatás szerint a
templomtető felújításra nyújtottak be pályázatot, az ehhez szükséges önerő biztosításához
szeretnék felhasználni az Alapítvány rendelkezésére álló összeget.
A beszámolóhoz kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, aki elfogadja a Madocsai Árpádkori
Templom Műemléki Védelmében Közalapítvány 2015-2016. évi tevékenységéről készült
beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
52/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Árpádkori
Templom Műemléki Védelmében Közalapítvány 2015-2016. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: Alapítvány értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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b) Madocsai Tehetséggondozó
tevékenységéről

Közalapítvány

beszámolója

a

2015-2016.

évi

Gelencsérné Tolnai Klára: A Madocsai Tehetséggondozó Közalapítvány a beszámoló
szerint mindkét évben jelentős összeget fordított informatikai eszközfejlesztésre, projektorok
beszerzésére. Ezeken kívül mindkét évben támogatták a Gyalogló nap megrendezését, a
gyerekek utaztatását, játékok beszerzését.
A beszámolóhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak
Tehetséggondozó Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról.

a

Madocsai

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
53/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Tehetséggondozó Közalapítvány 2015-2016. évi beszámolóját elfogadja.

Madocsai

Határidő: Alapítvány értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
c) Madocsai Óvodásokért Közalapítvány beszámolója a 2015-2016. évi tevékenységéről
Gelencsérné Tolnai Klára: Az Alapítvány a rendelkezése álló támogatások összegéből
gyermekjátékokat vásárolt. Megtakarításukat az udvari játékok fejlesztésére szeretnék
fordítani. Kérem a Képviselőket, szavazzanak a Madocsai Óvodásokért Közalapítvány 20152016. évi beszámolóinak elfogadásáról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
54/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Óvodásokért
Közalapítvány 2015-2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: Alapítvány értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. Napirend tárgyalása
Tárgya: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) rendeletének
módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2016. évi költségvetési rendelet
módosítását. Felkérem az elnök urat, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a rendelet módosítását a
központi előirányzatok módosítása, másrészről az előre nem látható bevételek és kiadások
pontosítása tette szükségessé. A Pénzügyi Bizottság a Rendelet módosítását a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.
Gelencsérné Tolnai Klára: A költségvetési rendeletünk ismételt módosítására a központi
előirányzatok változása miatt, illetve a közmunka program támogatás növekedése, valamint a
közhatalmi bevételek közül az iparűzési adó növekedése miatt volt szükség. Az év folyamán
változott a visszaigényelhető ÁFA mértéke, és az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele is.
Ez összességében 15.316 ezer forintot jelent. Ugyanez az összeg került a kiadási oldalra is
beépítésre. Ezáltal a működési kiadások 15.072 ezer forinttal növekedtek, köztük a bérek,
járulékok és dologi kiadások összege, valamint változott az egyéb működési kiadások
előirányzata is óvodai játékok beszerzésének összegével, illetve növekedett a tartalék alapunk
4.563 ezer forinttal.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket szavazzanak a rendelet módosításának
elfogadásáról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
az alábbi rendeletet alkotja:
4/2017.(V.15.) ön kormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.14.) rendeletének
módosításáról
5. Napirend tárgyalása
Tárgya: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét tájékoztassa a
jelenlévőket a napirenddel kapcsolatosan az ülésen elhangzottakról.
Vörös Bálint: A Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolót
megtárgyalta. E szerint az önkormányzat nagyon jó évet zárt az elmúlt évben, 50.191 ezer
forint szabadon felhasználható pénzmaradvány keletkezett.
A Pénzügyi Bizottság az
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.
Gelencsérné Tolnai Klára: A 2016. évi zárszámadási rendeletről elmondhatjuk, hogy ilyen
nem minden évben adatik, hogy az évet 50 millió forint szabad felhasználású
pénzmaradvánnyal zárjuk, de ebben sajnos közrejátszott az a tény, hogy nem igazán voltak
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pályázatok és így az önerőre felhasználható pénzeink tartalékba mentek át. Ennek ellenére az
előző években nyert támogatások miatt a fejlesztési feladataink jól alakultak. Összesen
fejlesztésre 38 millió forintot fordítottunk. Működési kiadásaink fedezetére 131 millió forintot
használtunk fel, amelyből jó színvonalon biztosítottuk intézményeink működését, illetve még
óvodánk működésére is több mint 6 millió forintot fordítottunk. Egyesületeink támogatására
közel 5 millió forintot biztosítottunk, ezzel segítve működésüket. Úgy gondolom, hogy
tartalmas és gazdaságilag is jó évet mondhatunk magunk mögött, a felszaporodott
pénzmaradvánnyal pedig segíteni tudjuk következő évi gazdálkodásunkat.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
a következő rendelet alkotja:
5/2017.(V.15.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
6. Napirend tárgyalása
Tárgya: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára:
Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az
intézmény beszámolóját. Felkérem az Elnök Urat tájékoztassa a jelenlévőket a napirenddel
kapcsolatosan az ülésen elhangzottakról.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a
Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Gelencsérné Tolnai Klára: Az intézmény zárszámadásából látható, hogy a madocsai
óvodánál a tavalyi év során 41 millió forint bevétel és 39 millió forint kiadás keletkezett.
Látszik a takarékos gazdálkodás, pénzmaradványként megközelítőleg 2 millió forint
keletkezett, amiből más 1,5 millió forint kötelezettséggel terhelt, az óvoda udvarába tervezett
játszótéri eszközök miatt. A megmaradt 500 ezer forint sorsáról a testület most dönthet.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy ezt az összeget is hagyjuk az intézménynél, ne kérjük a
visszafizetését, mert a játékok kihelyezéséhez szükséges betonozási költségek nem
szerepeltek a korábbi ajánlatban, mostanra már tudjuk, hogy 120 m2 nagyságú betonfelület
elkészítése szükséges, aminek a bekerülési értéke ennyibe kerül. Kérem a Képviselőket, hogy
ezt a pénzmaradványt erre a célra biztosítsák az óvoda részére.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
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55/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-BölcskeMadocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a szabad felhasználású pénzmaradvány
összegét – 484.315,- Ft-ot az intézménynél hagyja a játszótéri eszközök költségeinek
fedezetére.
Határidő: Köznevelési Intézményfenntartó Társulás értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
7. Napirend tárgyalása
Tárgya: A Bölcskei Közös Önkormányzati
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Hivatal

2016.

évi

költségvetésének

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a
Képviselők. A Pénzügyi Bizottság az ülést megelőzően tárgyalta a beszámolót.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
beszámolóját megtárgyalta. A Hivatalnál jó gazdálkodás folyik, 2016. év végére 6.079 ezer
forint pénzmaradvány keletkezett. A Bizottság a beszámolót a Képviselő-testület részére
elfogadásra javasolja.
Tubáné Benák Ibolya: A beszámolóból látható, hogy a maradvány négy év alatt keletkezett,
ami köszönhető a Madocsai Hivatalban folyó takarékos gazdálkodásnak, valamint annak is,
hogy a központilag engedélyezett létszámtól kevesebb fővel dolgozunk.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
56/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
8. Napirend tárgyalása
Tárgya: A 2016. évi belső ellenőrzésről készült jelentés tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az ellenőrök az elmúlt évben a pénz- és értékkezeléssel
kapcsolatosan folytattak ellenőrzés az önkormányzatnál. Az ellenőrzést követően néhány
kisebb hiányosságra tettek megállapítást. A készpénzes kifizetések esetében a
pénztárbizonylatokon hiányolták az utalványozó, az ellenőr és az érvényesítő aláírását. Az
aláírások az eddigi gyakorlat szerint a bizonylat mellé csatolt utalványrendeleten szerepeltek.
A hiányzó aláírásokat a megállapításban foglaltaknak megfelelően pótoltuk. Az
Alapszolgáltatási Központ esetében hiányolták, hogy az intézményvezető akadályoztatása,
vagy összeférhetetlensége esetére az utalványozási jogkör gyakorlására nem került kijelölésre
általa meghatározott személy. Megállapítást nyert még, hogy egy-két esetben minimális
mértékben túlléptük a napi készpénzállomány maximális mértékét. A belső ellenőrzési
jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv elkészítését írta elő,
amit határidőn belül teljesítettünk.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a 2016. évi belső ellenőrzésről készült jelentést
megtárgyalta, a benne foglalt megállapításokat megismerte. Az ellenőrzés során büntető-,
szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem történt. A jelentés
és az elmondottak alapján a belső ellenőrzési csoport által javasolt intézkedési terv a megadott
határidőn belül megtörtént. A Pénzügyi Bizottság a 2016. évi belső ellenőrzésről készült
jelentést a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem történt.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
57/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi belső
ellenőrzésről készült jelentést elfogadja.
Határidő: Belső Ellenőrzési Csoport értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
9. Napirend tárgyalása
Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirenddel kapcsolatosan felkérem az aljegyző asszonyt a
tájékoztatásra.
Tubáné Benák Ibolya: A jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési szabályzatot 2005-ben
fogadta el a Testület. Az idő közben történt jogszabályváltozások miatt ez már nem
alkalmazható. 2017-ben született meg a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény, ami előírja
az önkormányzatok számára az új szabályzat elkészítését, melyben meghatározásra kerül az
eljárás lefolytatásának menete, a részt vevő személyek feladatai és felelőssége. Igyekeztem a
jelenlegi gyakorlatnak megfelelő, egyszerű szabályzatot összeállítani, ami megfelelő alapja
lehet az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak.
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Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket szavazzanak az Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
58/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madocsa Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Soós Ferencné Képviselő 17 óra 50 perckor érkezik.
10. Napirend tárgyalása
Tárgya: „Ifjúsági Ház kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos
döntések meghozatala
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Tubáné Benák Ibolya: A Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésén döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a Fő utca 20. szám
alatti ingatlan Ifjúsági házzá történő átalakítására. Az Alapítvány kuratóriuma támogatásra
érdemesnek ítélte a pályázatunkat, 29.957.617,- Ft-tal támogatta annak megvalósítását,
melyhez az önkormányzatnak 9.985.873,- Ft saját forrást kell saját költségvetéséből
biztosítania. Az Ifjúsági ház kialakítása a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá esik,
ezért az eljárás lefolytatásához testületi döntés szükséges. A törvény lehetőséget biztosít az
eljárás meghívásos eljárás keretében történő lebonyolítására. Ehhez az önkormányzatnak,
mint ajánlatkérőnek legalább öt gazdasági szereplőnek kell egyidejűleg közvetlenül
ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők listáját az
előterjesztés tartalmazza. A korábbiaktól eltérően a javaslatban három értékelési szempont
szerepel: az ajánlati ár, jótállási idő és a teljesítési határidő. Az ajánlattételi felhívás
kiküldésének ideje: 2017. május 17., az ajánlatokat június 7-ig kell beadni.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, hozzanak döntést az Ifjúsági ház
kialakítására vonatkozó beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról, valamint az
ajánlattételre meghívandó gazdasági szereplőkről.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
59/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
„Ifjúsági ház kialakítása” tárgyú építési beruházásra vonatkozóan a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § alapján közbeszerzési eljárást indít, mely eljárás
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rögzítésre került Madocsa Község Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési
tervében.
Az ajánlattételi felhívást a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a JETA-26-2016 pályázat
támogatási összegének figyelembe vételével a teljes műszaki tartalomra vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására.
Az ajánlattételre meghívja az alábbi szereplőket:
BA-TU Építőipari Kft 7030 Paks, Dobó I. u. 15.
SZ+CS Stúdió Kft 7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
ERTECH Építőipari Kft 7030 Paks, Tolnai u. 2.
ZSEBŐ-BAU 2008. Kft 7044 Nagydorog, Hámán K. utca 2. fsz.1.
Pakett Kft 7030 Paks, Szent János u. 12.
A Képviselő-testület az értékelési szempontokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. Jótállási idő (hónap; nap; 12, max. 60 hónap)
3. Teljesítési határidő (naptári nap; max. 335 nap)
Határidő: 2017. május 17.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Tubáné Benák Ibolya: Az előző napirendnél elmondtam, hogy az önkormányzat
közbeszerzéseinek lebonyolításához minden esetben szükséges külső szakértő alkalmazása.
Ajánlatot kértünk az LTD Projekt Kft-től. A vállalkozás nem ismeretlen számunkra, a
korábban már velük dolgoztunk. Az Ifjúsági ház kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás
komplett lebonyolítását 250.000,- Ft + ÁFA, bruttó 317.500,- Ft-ért vállalják.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
60/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ifjúsági ház kialakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával járó szakértői feladatok ellátásával az
LTD Projekt Kft ( 7020 Dunaföldvár, Belső-Kertek köze 34.) bízza meg.
A megbízási díjat nettó 250.000 Ft + ÁFA (bruttó 317.500,- Ft) összegben állapítja
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a közbeszerzési
eljárás lebonyolításával megbízott LTD Projekt Kft-vel, a határozat mellékletét képező
megbízási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Tubáné Benák Ibolya: A Képviselő-testületnek a közbeszerzési eljárás során érkezett
ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot kell létrehoznia. A közbeszerzésekről szóló törvény
olyan szigorú szabályokat állapít meg a közbeszerzést elbíráló bizottság tagjaival szemben,
amelyeket helyben nagyon nehezen tudunk teljesíteni, ezért az önkormányzat által
bonyolítandó közbeszerzési eljárások esetére külső tanácsadó szakértőt szükséges alkalmazni.
A bizottság tagjainak a korábbi eljárások lebonyolításában már közreműködő személyeket,
Kiss Lajost, az LTD Projekt Kft képviselőjét, Baksa Istvánné könyvtárost, valamint Törjék
Ferencné pénzügyi bizottsági tagot javasoljuk megválasztani. A bizottság tagjai közé a
Képviselő-testület részéről Szántó Zoltán Képviselőt javasoljuk delegálni.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
61/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ifjúsági ház kialakítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok elbírálására vonatkozóan
bizottságot hoz létre.
A Bíráló bizottság tagjainak jelöli:
-

Kiss Lajos az LTD Projekt Kft ügyvezetője
Baksa Istvánné könyvtáros
Törjék Ferencné pénzügyi bizottsági tag

A bizottság tagjai közé a Képviselő-testület részéről Szántó Zoltán Képviselőt
delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
11. Napirend tárgyalása
Tárgya:
Tájékoztatás
Madocsa
Község
Önkormányzatának
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásáról

a

Kaposmenti

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a
Képviselők. 2016. április 1. napjától létrejött a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt., ami az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv céljaival
összhangban a kisebb területet ellátó közszolgáltatók és közszolgáltatási rendszerek nagyobb
regionális rendszerekbe történő integrációját szorgalmazza. Ennek folyományaként a Paksi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft közszolgáltatói engedélyét 2017. április 5. napján
azonnali hatállyal visszavonta. A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás jogszabályi kötelezettségének eleget téve a paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését 2015. május 5. napjával 6 hónapos
felmondási idővel felmondta, ezért új szolgáltató kiválasztása szükséges. A paksi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. március 29-i ülésén
döntött a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programhoz való csatlakozásról. Ennek
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elengedhetetlen feltétele a Társuláshoz tartozó települések önkormányzatainak a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozása. A település jelenleg
is tagja a Kaposmenti Társulásnak, a hulladéklerakó rekultivációját ők végezték el. A jövőben
a szolgáltatással is Kaposvárhoz tartoznánk.
Vörös Bálint: Történne valami változás a szolgáltatásban? Az elmondottak szerint semmi.
Gelencsérné Tolnai Klára: Ígéretet kaptunk rá, hogy a szolgáltatásban minden változatlan
marad, csupán a szolgáltató nevében történik változás.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
62/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Paks és
Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
oly módon történő módosítását, hogy annak értelmében a Társulás közszolgáltató
kiválasztásával kapcsolatos feladatai és jogkörei megszűnnek, és a Társulás feladata a
jövőben a Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer mint megvalósult projekt
fenntartására korlátozódik.
Továbbá úgy dönt, hogy Madocsa Község Önkormányzata a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz kíván csatlakozni, mert a jövőben
az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
kötelezettségeit a Kaposmenti Önkormányzati Társulás útján kívánja biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
12. Napirend tárgyalása
Tárgya: Átfogó értékelés Madocsa Község Önkormányzatának 2016. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem Tubáné Benák Ibolya aljegyző asszonyt a
beszámolóval kapcsolatos tájékoztatásra.
Tubáné Benák Ibolya: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
írja elő az önkormányzatok számára a beszámoló elkészítését, melyet a Képviselő-testület
által történő elfogadását követően meg kell küldeni a Kormányhivatal részére
véleményezésre. Az értékelést jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelmények
szerint kell elkészíteni. 2013. január 1-jétől nagyon kevés feladat maradt jegyzői hatáskörben,
ezek jelentős része a gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására korlátozódik.
Szerencsére kevés az esetszám, kevés a problémás család és gyermek. Ezek zöme azonban
továbbra is a településre betelepült családokból kerül ki. A beszámoló részletesen bemutatja a
település demográfiai adatait. Az évek óta tartó alacsony születésszám nagy hatással van a
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település életére, óvoda, iskola létére. Régóta probléma a településen, hogy tanulmányaik
befejezése után a fiatalok nem jönnek vissza a faluba, mert munkahelyet csak távolabb
találnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen kívül települési támogatás formájában
kaphatnak támogatást a rászoruló családok a családban nevelkedő gyermekekre tekintettel.
Ennek feltételeit a Képviselő-testület rendeletben szabályozza. A rendkívüli települési
támogatáson kívül babakelengye támogatást állapított meg a Testület, 10 újszülöttre
tekintettel 200.000,- Ft összegben. A beszámoló átfogó képet ad a jelzőrendszer működéséről.
Elmondhatjuk, hogy a szolgálat jól működik, a település jellegéből adódóan az információk
gyorsan terjednek. Minden esetben megpróbáljuk helyben, a jelzőrendszer segítségével
kezelni a problémákat. A számokból látható, hogy a gyermekvédelem területén nincsenek
nagy problémák a településen, néhány családot kell gondozásban részesíteni, de
mindenképpen fontos, hogy helyben mindenképpen nagy figyelmet kell fordítani a
gyermekekre a problémák megelőzése érdekében. A DADA programhoz hasonlóan szükséges
lenne az internet nem kellő használatának veszélyeire is felhívni a gyerekek, fiatalok
figyelmét. A gyerekek részére vannak jó rendezvényeink, de még többre lenne szükség a
szabadidő hasznos eltöltésére, közösségek építésére.
Soós Ferencné: A korlátlan internet használat valóban nagy problémát jelent a gyerekekre
nézve, ezt naponta tapasztaljuk az iskolában.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
63/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.
évben végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról készített
beszámolót elfogadja.
Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő
megküldésére: azonnal
Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
12. Napirend tárgyalása
Tárgya: Egyebek
a) Madocsai Köztemetőben a IV/173. számú síremlék felújítása
Gelencsérné Tolnai Klára: Szabó József, volt Madocsa, Torony utca 54. szám alatti lakos
elhalálozása után vagyonát az önkormányzatra hagyta, eltemettetéséről mi gondoskodtunk. A
családi síremlék az idő folyamán megrongálódott. Úgy érzem tartozik felé az önkormányzat
annyival, hogy a síremlékét gondozzuk, ezért ajánlatot kértem a sírkőre új tető elkészítésére.
Ennek költsége 120.500,- Ft. Az elmondottak alapján kérem a Képviselő-testület
hozzájárulását a síremlék felújításához.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
64/2017.(V.10.) önkormányzati határozat
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a madocsai Köztemetőben
lévő IV/173. számú sírhelyen a síremlék felújításához hozzájárul.
A síremlék felújításának költségét – 120.500,- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.
A polgármester asszony az ülést 18 óra 35 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

dr. Girst Julianna
jegyző

Böde Istvánné
Vörös Bálint
jegyzőkönyv - hitelesítők

