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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 29-én 16 órai
kezdettel tartott rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
 7026 Madocsa, Fő u. 24.

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Bán Bálint Géza, Böde Istvánné, Soós
Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint Képviselő-testületi tagok. Dr. Girst Julianna jegyző,
Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Puch József Képviselő igazoltan távol.

Napirend előtt:

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket.
A napirendek tárgyalására rendelkezésre álló határidő rövidsége miatt az ülés összehívására
elektronikus úton került sor. Megállapítom, hogy a Testület  ülése határozatképes, a 7 tagú
testületből  6  fő  jelen  van.  Az  ülést  megnyitom.  Jegyzőkönyvvezetőnek  Csapó  Jánosnét
javaslom. Kérem a Képviselőket, 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 megválasztani.

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

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat
javaslom tárgyalásra.

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

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

2. Madocsai Református Egyházközséggel kötendő ingatlan- és ingóvagyonra vonatkozó
használati szerződések tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Egyebek
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1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsai  Kölyökkuckó  Óvoda  intézményi  létrehozásával  kapcsolatos  döntések
meghozatala

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

a.) Madocsai Kölyökkuckó Óvoda Alapító Okiratának elfogadása

Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésén döntött arról, hogy
2017. július 31. napjával Madocsai Kölyökkuckó Óvoda elnevezéssel köznevelési intézményt
alapít,  amely  jogutódja  lesz  a  Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa  Mikrotérségi  Óvoda  és
Bölcsődének. Ahhoz, hogy az intézmény megkezdhesse működését, kezdeményeznünk kell
Magyar Államkincstárnál történő nyilvántartásba vételét. Az eljárás megindításához  el kellett
készíteni  az intézmény alapító okiratát, ami a Testület részére kiküldésre került.  Kérem a
Képviselőket, hogy a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda Alapító Okiratát  az előterjesztés szerint
fogadják el.

A napirendhez kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el.

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

66/2017.(V.29.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Kölyökkuckó
Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b.) Madocsai Kölyökkuckó Óvoda intézményvezetőjének megbízása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A köznevelésről szóló törvény rendelkezik az intézményvezető
kiválasztásáról. A törvény szerint az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján
történik.  A pályázat  azonban  mellőzhető,  ha  az  intézményvezető  ismételt  megbízásával  a
fenntartó  és  a  nevelőtestület  egyetért.  Az  intézményt  jelenleg  Szalai  Andrásné  vezeti,
nyilatkozata  szerint  vállalná  továbbra  is  az  óvodában  a  vezetői  feladatok  ellátását.  Az
önkormányzati  törvény rendelkezése szerint az intézményvezető kiválasztásáról zárt ülésen
hoz döntést a Testület, Szalai Andrásné azonban az ülést megelőzően nyilatkozott, hogy  nem
kéri a zárt ülés tartását. A nevelőtestület a jogszabály által lefolytatott eljárás eredményeként
támogatta további öt évre történő megbízását. Kinevezéséhez a Képviselő-testület egyetértése
is szükséges. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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67/2017.(V.29.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Kölyökkuckó 
Óvoda intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

1. A  Képviselő-testület  –  mint  fenntartó  -  egyetért  azzal,  hogy  a  Madocsai
Kölyökkuckó Óvoda intézményvezetői  feladatát  továbbra is  Szalai  Andrásné  –
jelenlegi tagintézmény-vezető lássa el.

2. Megállapítja,  hogy a 326/2013.(VIII.30.)  Kormányrendelet  22.  §  (4)  bekezdése
szerint lefolytatott eljárás eredményeként az intézmény nevelőtestületének minden
tagja egyetértett Szalai Andrásné megbízásával.

3. Fentiek alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7)
bekezdése szerint 2017. július 31.napjától kezdődő öt évre Szalai Andrásné részére
intézményvezetői megbízást ad.

Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

c.) A Kölyökkuckó Óvodában 2017/2018. nevelési évben indítandó csoportok számának
meghatározása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gencsérné Tolnai Klára: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát. Az óvoda fenntartása 2017. július 31-től az önkormányzat feladatai közé
tartozik,  ezért  a  2017/2018.   nevelési  évre  az  óvodában  indítandó  csoportok  számát  a
Képviselő-testületnek kell meghatároznia. Jelenleg három csoport működik az óvodában, a
2017/2018. nevelési évre is három csoportot javaslunk indítandó csoportként megállapítani.
Településünkön sajnos még mindig nagyon kevés a gyermek, a következő nevelési évben a
három csoportban összesen 60 fő várható.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a 2017/2018. nevelési évben
indítandó óvodai csoportok számáról.

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

68/2017.(V.29.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Kölyökkuckó
Óvodában  2017/2018.  nevelési  évben  indítandó  csoportok  számát  3  csoportban
határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsai  Református  Egyházközséggel  kötendő  ingatlan-  és  ingóvagyonra
vonatkozó használati szerződések tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület korábban már két határozatában is kifejezte
szándékát a szeptember 1-től induló  református általános iskola támogatása tekintetében. A
döntések értelmében az önkormányzat ingyenes használati  jogot biztosít  az önkormányzati
tulajdont képező, szakmai feladatellátásához szükséges ingatlanra, illetve az ott lévő tárgyi
eszközökre.  Ezen  túl  a  tanrend  szerinti  testnevelés  órák,  iskolai  sportfoglalkozások
lebonyolításának  helyszínéül  ingyenes  használatba  adja  a  Sportcsarnokot  is.  A  Madocsai
Református Egyházközség május 31-ig szeretné beadni a működési engedély iránti kérelmet,
melyhez  mellékelni  kell  a  tulajdonos  önkormányzattal  létrejövő,  a  feladatellátást  szolgáló
ingatlan- és ingóvagyon használatára vonatkozó  szerződéseket.  Igyekeztünk minden olyan
dolgot beletenni a szerződések szövegébe, ami a nyugodt oktatást, munkavégzést biztosítja,
másrészt  az  önkormányzat  számára  is  megfogalmaz  garanciákat  amellyel  a  vagyon  nem
megfelelő  használata  esetén  élhet.  Kérem,  hogy  a  kiküldött  két  szerződés-tervezettel
kapcsolatban mondjanak véleményt.

Vörös Bálint: Ez eddig is így volt a tankerület idejében is.

Gelencsérné Tolnai Klára: Igen. A tulajdon az önkormányzaté marad, az épület tekintetében
az  önkormányzat  tudja  majd  elérni  az  esetleges  pályázatokat  is.  Használatra  adjuk  át  az
egyháznak, ahogyan jelenleg is a Klikk-kel történik. Kérem, hogy aki az előterjesztés szerinti
szerződés-tervezeteket  elfogadja,  kézfeltartással  szavazzon.  A  szerződések  elfogadásáról
külön-külön kell határozatot hozni.

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

69/2017.(V.29.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Református
Egyházközség  részére  oktatási  feladatellátás  céljára  2017.  augusztus  31.  napjától
határozatlan  időre   ingyenes  használatba  adja   a  madocsai  771.hrsz-ú,  Madocsa,
Kossuth u. 2. szám alatti általános iskola épületét és az oktatást szolgáló  ingóvagyont. 

A használatba adásáról szóló szerződést az előterjesztést szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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70/2017.(V.29.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Református
Egyházközség részére az iskolai testnevelés órák és iskolai sportfoglalkozások céljára
2017.szeptember  1. napjától határozatlan időre ingyenes használatba adja a madocsai
1118/1. hrsz-ú, Sportcsarnokot. 
A használatba adásra vonatkozó szerződést az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Az „Egyebek” napirendi ponthoz hozzászólás, észrevétel nem érkezett.

A polgármester asszony az ülést 16 óra 50 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                            dr. Girst Julianna
polgármester jegyző

Bán Bálint Géza                        Szántó Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítők


