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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. szeptember 11-
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.  Tubáné  Benák  Ibolya
aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a mai rendkívüli ülésen megjelentek. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület tagjai közül mindenki jelen van. Az ülést
megnyitom. Az ülés összehívására az ügyek sürgőssége miatt elektronikus úton került sor.
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 Soós Ferencné
Képviselőket javaslom megválasztani.

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

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

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

1) A fogorvosi alapellátás biztosítása tekintetében történő döntések meghozatala
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2) Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati kiírásának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3) Madocsai Könyvtár eszközfejlesztésére érkezett ajánlatok tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

 
1. Napirend tárgyalása

Tárgya: A fogorvosi alapellátás biztosítása tekintetében történő döntések meghozatala
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára: Szeptember 4-én tartott rendkívüli ülésen tájékoztatást kaptak a
Képviselők  a  fogorvosi  alapellátás  biztosításával  kapcsolatosan  kialakult  helyzetről.
Fogorvosunk,  Dr.  Székely  Zsuzsanna  2017.  augusztus  7-én  bejelentette,  hogy  2017.
szeptember  30.  napjával  nyugállományba kíván vonulni.  Törvény szerint  a  doktornőnek a
praxisjog elidegenítésére 6 hónap áll rendelkezésére, jelen esetben 2018. március 31-ig teheti
meg. Mivel önkormányzati feladatról van szó, és a fogorvosi alapellátás tekintetében Madocsa
a  székhely,  a  helyettesítését  Madocsa  Község  Önkormányzatának  kell  megoldani.
Helyettesítésére kerestük a megoldást, felvettük a kapcsolatot a környékbeli fogorvosokkal,
azonban  idáig  mindenki  visszautasította  a  megkeresésünket.  Utoljára  dr.  Juhász  János
dunaföldvári  fogorvossal  folytattunk  tárgyalásokat,  aki  vállalja  a  helyettesítést  Bölcsén  is
Madocsán  is.   A  fogorvos  asszisztensét  közalkalmazotti  jogviszony  keretében  Madocsa
Önkormányzata foglalkoztatja heti 20 órában. A helyettesítés idejére az önkormányzatnak kell
finanszírozási  szerződést  kötnie  az  Egészségbiztosítási  Pénztárral,  mert  a  finanszírozást  is
Madocsa  kapja.  Reményeink  szerint  ez  elegendő  lesz  az  orvos  megbízási  díjára  és  az
asszisztens  alkalmazásának  költségeire  is.  Ha  nem,  abban  az  esetben  egyeztetést  kell
folytatnunk  a  költségek  megosztása  tekintetében  Bölcske  Község  Önkormányzatával.  A
fogorvosi alapellátás biztosításával kapcsolatosan két határozatot kell hoznia a Testületnek.
Elsőként  javaslom  hogy  Dr.  Székely  Zsuzsanna  nyugállományba  vonulása  miatt  2017.
szeptember 30-ával közös megegyezéssel szüntesse meg a Testület a Szigethy és Székely Bt-
vel  a megbízási szerződést.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

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

90/2017.(IX.11.) önkormányzati határozat

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  Község
Önkormányzata (székhely: 7026 Madocsa, Fő u. 24.) és a Szigethy és Székely Bt.
(székhely:  7026  Madocsa,  Kossuth  u.  28.)   között  fogorvosi  feladatok  ellátása
tárgyában 2006. február 27. napján kötött megbízási szerződést 2017. szeptember 30.
napjával közös megegyezéssel megszünteti.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  1.  számú
mellékletét képező szerződés aláírására.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: azonnal

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, hogy a Szigethy és Székely Bt. fogorvosi
praxisjoga elidegenítésére rendelkezésre álló időszakra, 2017. október 1. napjától kezdődően
járuljanak  hozzá  Dr.  Juhász  János  helyettesítő  fogorvossal  a  megbízási  szerződés
megkötéséhez. 

Bán Bálint Géza: A fogorvos megbízását támogatom, bízva abban, hogy mihamarabb lesz
állandó fogorvosunk.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza: 
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91/2017.(IX.11.) önkormányzati határozat

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigethy és Székely Bt.
fogorvosi praxisjoga elidegenítésére rendelkezésre álló idő alatt -   2017. október
1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időszakra - a fogorvosi alapellátás
helyettesítéssel történő biztosítására megbízza dr. Juhász János fogorvost. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  2.  számú
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

3. A  Képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Bölcske  település  vonatkozásában  a
megbízási  szerződés  megkötésére  Madocsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének az egészségügy alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016.
(X.31.)  önkormányzati  rendelete,  valamint  Bölcske  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testületének  az  egészségügyi  alapellátási  körzetek  megállapításáról
szóló  13/2016.(XI.29.)  önkormányzati  rendelet,  továbbá  Bölcske  Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének külön határozata alapján, Madocsa Község
Önkormányzata jogosult.

4. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  továbbá  a  polgármester  az  illetékes
egészségügyi szervnél a működési engedély iránti kérelem benyújtására, valamint
a finanszírozáshoz szükséges eljárás megindítására.

5. A  Képviselő-testület  rögzíti,  hogy  amennyiben  a  fogorvosi  asszisztens
közalkalmazotti foglalkoztatási költségeire a teljesítmény finanszírozás nem nyújt
elegendő fedezetet, úgy Madocsa és Bölcske községek polgármesterei a költségek
megosztása tekintetében egyeztetnek.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati kiírásának tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  pályázatot  írt  ki  amatőr
labdarúgó csapatok pályáinak fejlesztésére.  A pályázat benyújtására meghívták a madocsai
egyesületet  is.  A  meccseket  alkalmanként  közel  300  fő  látogatja.  A  nézők  részére  nincs
kulturált ülőhely biztosítva, ezért a pályázati lehetőséget megragadva az Egyesület 150 fős
mobil lelátó létesítését tartaná szükségesnek. Egy fő férőhely kialakítása 19.050,- Ft-ba kerül,
150 férőhely költsége 2.857.500,- forint, melyből az önkormányzatnak önerőként 30 %-ot,
857.250,- forintot kell a költségvetésében egy összegben biztosítania. Kérem a Képviselőket,
a pályázattal kapcsolatosan mondják el véleményüket. 

Szántó  Zoltán: Azt  gondolom,  hogy  az  önkormányzat  idei  évi  költségvetésébe  belefér,
támogatom  a  lelátó  építését.  Ezzel  szerintem  a  focicsapat  felé  minden  tőlünk  telhetőt
megtettünk,  a  működéshez  biztosított  támogatáson  felül  az  öltöző  takarításával,  a
pályarendezéshez  nyújtott  segítséggel  is  támogatta  az  önkormányzat  az  Egyesületet,  most
pedig a lelátó is megvalósulna.
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Bán Bálint Géza: Én is támogatom a pályázat benyújtását.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket,  kézfeltartással  szavazzanak a pályázat
benyújtásáról.

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

92/2017.(IX.11.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
labdarúgó Szövetség által kiírt Telephely Korszerűsítési program keretében 
Sportpályára mobil lelátó létesítésére.
A pályázat összes költsége: 2.857.500 forint.
A beruházás megvalósításához szükséges 30 % önerő összegét, 857.250,- forintot az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésében egy összegben biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: 2017. szeptember 18.

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsai Könyvtár eszközfejlesztésére érkezett ajánlatok tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára:

Gelencsérné Tolnai Klára: 2017. április 27-i ülésén döntött a Testület arról, hogy pályázatot
nyújt  be a Nemzeti  Kulturális  Alap Közgyűjtemények Kollégiuma „Települési  könyvtárak
szakmai  eszközfejlesztése,  korszerűsítése”  pályázati  felhívásra.  A  pályázaton  elnyerhető
összegből  új  folyóirattartó  szekrényt,  új  polcokat,  könyvválogató  ládát,  előszobafalat  és  a
radiátorok  burkolattal  történő  ellátását  szeretnénk  megvalósítani.  Örömmel  tájékoztatom a
Képviselőket, hogy a benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült.  A berendezési
tárgyak  elkészítésére  árajánlatokat  kértünk,  amelyeket  megkaptak  a  Képviselők.  Keserű
András tolnai vállalkozó 1.247.700,- forintért, Péntek Tamás szedresi vállalkozó 1.530.223,-
forintért, a tolnai székhelyű THELEFA Faipari és Építő Kft 1.159.900,- forintért vállalná ezek
elkészítését. Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Szántó Zoltán: A THELEFA Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot. Eddigi pályázataink során
minden esetben a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező megbízását támogattuk, ezért én most
is  A THELEFA Kft-t  támogatom megbízni a munkák elvégzésével.

Soós Ferencné: Zoltán által elmondottak szerint én is a THELEFA Kft megbízását javaslom.

Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem a Képviselőket a szavazásra. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
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93/2017.(IX.11.) önkormányzati határozat

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti  Kulturális  Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett pályázaton 1.325.766,- Ft támogatást
nyert el a Madocsai Könyvtár eszközfejlesztésére, korszerűsítésére.
A Képviselő-testület  fenti  projekt  megvalósításával  a legalacsonyabb ajánlatot  tevő
THELEFA Faipari és Építő Kft-t ( 7130 Tolna, Bethlen G.u.8.) bízza meg.
A vállalkozási díjat 1.473.073,- Ft-ban elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: 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                           Tubáné Benák Ibolya
polgármester             aljegyző

Bán Bálint Géza                       Soós Ferencné
jegyzőkönyv - hitelesítők


