
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 19-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, 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.
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,  kézfeltartással szavazzon.

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

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Soós  Ferencné  és  Vörös  Bálint
Képviselőket javaslom megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Soós Ferencné és Vörös Bálint Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat
javaslom  tárgyalásra.   A  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  törvény
rendelkezése szerint a föld eladás agrárkamarai állásfoglalására érkezett kifogást a Képviselő-
testületnek zárt ülésen kell tárgyalnia. Kérem a Képviselőket, hogy a nyílt ülés napirendjét a
meghívó szerint fogadja el.

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

1. Madocsa Község Önkormányzata és a Madocsai Református Egyházközség között
létrejött ingatlan és ingóvagyon használatára vonatkozó szerződés módosítása

 Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata és a Madocsai Református Egyházközség között
létrejött ingatlan és ingóvagyon használatára vonatkozó szerződés módosítása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester



Gelencsérné  Tolnai  Klára: A Képviselő-testület  május  29-i  ülésén döntött  arról,  hogy a
Madocsai Református Egyházközség részére az oktatási feladatellátás céljára 2017. augusztus
31. napjától határozatlan időre ingyenes használatba adja az általános iskola épületét és az
oktatást  szolgáló  ingóvagyont.  A  Madocsai  Református  Egyházközség  a  Madocsai
Református Általános Iskola működési engedély kiadása iránti kérelmét benyújtotta a Tolna
Megyei  Kormányhivatal  Szekszárdi  Járási  Hivatalához.  A  Hivatal  az  Egyházközséget
hiánypótlásra szólította fel  arra vonatkozóan, hogy a megkötött  szerződésnek tartalmaznia
kell azt is, hogy a feladatellátáshoz szükséges helyiségek feletti rendelkezési jog legalább öt
nevelési  évre  biztosított.   A  szerződésben  szereplő,  az  iskola  működéséhez  szükséges
helyiségek feletti határozatlan időre szóló rendelkezési jogot ki kell egészíteni a legalább öt
tanítási  évre  történő  biztosításával.  A  szerződés  többi  pontja  változatlan  marad.  Az
előterjesztett  szerződésmódosítás  a  korábban  megkötött  szerződés  elválaszthatatlan  részét
képezi.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

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

71/2017.(VI.19.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa,  Kossuth  u.
2.szám alatti iskola tekintetében, ingatlan és ingó vagyontárgyak használatba adásáról
2017. május  30-án létrejött  szerződés 1.  számú módosítását  az előterjesztés  szerint
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármester a Szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára dr. Girst Julianna
                                       polgármester                                       jegyző

Soós Ferencné                      Vörös Bálint
jegyzőkönyv - hitelesítők


