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Jegyzőkönyv
Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-én 17
órai kezdettel tartott ülésén.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme
7026 Madocsa, Fő u. 24.
Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Bán Bálint Géza, Blatt György, Böde
Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint Képviselő-testületi tagok. Tubáné
Benák Ibolya aljegyző, Szalai Andrásné óvodavezető, a lakosság részéről négy fő, Csapó
Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Napirend előtt:
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm az ülésen megjelent Képviselőket, vendégeinket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a hét tagú Testületből 5 fő
jelen van. Az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással
szavazzon.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szántó Zoltán és Vörös Bálint
Képviselőket javaslom megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Szántó Zoltán és Vörös Bálint Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat
javaslom tárgyalni azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek” napirendi pont tárgyalása előtt
14. napirendként vegye fel a Testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
elszámolásából 2013-2016 években Madocsa települést megillető pénzmaradvány
elszámolását, 15. napirendként pedig a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Bölcskei
Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége közötti munkamegosztás tárgyalását.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalja:
1. Megüresedett képviselői hely betöltése – Képviselő eskütétele
Előadó: Szabóné Komáromi Ágota Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Alpolgármester választás – alpolgármester eskütétele
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. A költségvetés 2017. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
6. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
7. A Madocsai Kölyökkuckó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Házirendjének tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
8. A 6/2017.(VII.3.) önkormányzati rendeletre érkezett törvényességi felhívás tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
9. Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
10. A Településképi rendelet módosítására irányuló eljárás megindítása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
11. Mezőföldvíz Kft 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
12. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
13. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás lehetőségének
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
14. Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal elszámolásából 2013-2016 években Madocsa
települést megillető pénzmaradvány elszámolását
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
15.Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és Madocsa Község Önkormányzata által
alapított és fenntartott költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás
tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
16. Egyebek
1. Napirend tárgyalása
Tárgya: Megüresedett képviselői hely betöltése- Képviselő eskütétele
Előadó: Szabóné Komáromi Ágota Helyi Választási Bizottság elnöke
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Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem Szabóné Komáromi Ágotát, a Helyi Választási
Bizottság elnökét a napirenddel kapcsolatos tájékoztatásra.
Szabóné Komáromi Ágota: Puch József, Madocsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének tagja 2017. június 25. napján elhalálozott.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 29. § (1) bekezdés i) pontja értelmében a képviselő halálával megbízatása megszűnik.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő kiesik,
helyére a következő legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt lép. A Helyi Választási
Bizottság 2017. augusztus 9-én tartott ülésén, a 2014. évi települési önkormányzati képviselő
választás eredményjegyzőkönyve alapján megállapította, hogy a következő legtöbb
szavazatot elért jelölt Blatt György FIDESZ-KDNP (azonosító: 139, szavazatok száma: 293),
Blatt György a képviselői megbízást írásban tett nyilatkozatában vállalta. A Helyi Választási
Bizottság az 1/2017.(VIII.9.) számú határozatában úgy döntött, hogy az új képviselő-testületi
tag részére a képviselői megbízólevél kiadásának és az eskü letételének törvényes akadálya
nincs. A Helyi Választási Bizottság a megbízólevél képviselő részére történő átadására
vonatkozóan a hatáskörét átruházta rám, a HVB elnökére.
Kérem Blatt Györgyöt, hogy tegye le képviselői esküjét. Kérem a jelenlévőket, hogy az
eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Blatt György Képviselő a következő esküt teszi:
„ Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Madocsa település fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
(A Képviselő aláírja az esküokmányt)
Az eskütételt követően Helyi Választási Bizottság elnöke átadja Blatt György Képviselőnek a
Megbízólevelet.
Tubáné Benák Ibolya: A napirend keretében tájékoztatom Blatt György Képviselőt, hogy a
megválasztását követő 30 napon belül a Képviselő-testült Pénzügyi Bizottságához
vagyonnyilatkozatot kell benyújtania, és kezdeményeznie kell a NAV által kezelt
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét.
2. Napirend tárgyalása
Tárgya: Alpolgármester választás – alpolgármester eskütétele
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: Puch József képviselőtársunk képviselői tisztsége mellett az
alpolgármesteri tisztséget is betöltötte. Halálával alpolgármesteri megbízatása megszűnt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 74. §-a értelmében a törvényes
működéshez a Képviselő-testületnek alpolgármestert kell választania. A Képviselő-testület az
alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel választja
meg helyettesítésére, munkájának segítésére. A Képviselő-testület az alpolgármestert saját
tagjai közül a polgármester javaslata alapján választja meg. Jogai és kötelezettségei a
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megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. A hatályban lévő
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az alpolgármester a feladatát társadalmi
megbízatásban látja el. Alpolgármesternek javaslom Szántó Zoltán Képviselőt. Szánó Zoltán
megbízható, aktív fiatal képviselő, a képviselő-testületi tagságából eredő feladatait megbízása
óta tisztességgel végezte. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, a
szavazás lebonyolításához a képviselő-testületnek 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell
választania saját tagjai sorából. A szavazatszámláló bizottság felel a titkos szavazás technikai
lebonyolításáért. A szavazatszámláló bizottság tagjainak Böde Istvánnét, Soós Ferencnét és
Vörös Bálint képviselőket javaslom. Aki a javaslatomat elfogadja, kérem kézfeltartással
szavazzon.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2017.(IX.27.) határozata
az alpolgármester választás lebonyolítására szavazatszámláló bizottság létrehozásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztásához a szavazatszámláló bizottság tagjainak Böde Istvánnét, Soós
Ferencnét és Vörös Bálint képviselőket megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: Megkérdezem Szántó Zoltán képviselő urat, kéri-e zárt ülés
tartását?
Szántó Zoltán: Nem kérem a zárt ülés tartását.
Gelencsérné Tolnai Klára: A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelek el.
Szünet után:
Gelencsérné Tolnai Klára: A szavazás befejeződött. Felkérem Böde Istvánnét, a
szavazatszámláló bizottság elnökét, tájékoztassa a jelenlévőket a szavazás eredményéről.
Böde Istvánné: Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazás rendben lezajlott,
a titkos szavazáson 6 fő szavazott. Az érvényes szavazatok száma 6, érvénytelen szavazat
nem volt. Az érvényesen leadott szavazatok közül Szántó Zoltánra 6 IGEN szavazat érkezett.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos
szavazásának eredményéről az alábbi határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2017.(IX.27.) határozata
az alpolgármester választásról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, saját
tagjainak sorából alpolgármesternek Szántó Zoltán Madocsa, Ady E. u. 45. szám alatti
lakos, képviselőt megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Megválasztását követően az alpolgármester a képviselő-testület előtt a következő esküt teszi:
Esküvevő a polgármester.
ESKÜ:
„Én (alpolgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Madocsa település
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
(Az alpolgármester aláírja az esküokmányt.)
Bán Bálint Géza Képviselő 17 óra 25 perckor érkezik.
Gelencsérné Tolnai Klára: Szántó Zoltán alpolgármesterré történő megválasztásáig az
önkormányzat Pénzügyi Bizottságának tagja volt. Alpolgármesterként e tisztségének betöltése
összeférhetetlen, helyette a bizottságba új tagot kell a Képviselő-testületnek választani. A
Pénzügyi Bizottság tagjának javaslom Blatt György Képviselőt megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2017.(IX.27.) határozata
Pénzügyi Bizottsági tag megválasztásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjává
Blatt György Képviselőt megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Napirend tárgyalása
Tárgya: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a
Képviselők. Felkérem Tubáné Benák Ibolya aljegyző asszonyt a tájékoztatásra.
Tubáné Benák Ibolya: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése
szerint a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a tiszteletdíját úgy
állapíthatja meg, hogy az nem haladhatja meg a hatályos törvény értelmében a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-át. Az előterjesztésből látható ennek
levezetése. Madocsán az alpolgármester tiszteletdíja maximum 224.362,- Ft lehet. Ezen felül
az alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre
is jogosult. A társadalmi megbízatású polgármester a tiszteletdíja egészéről, vagy
meghatározott részéről le is mondhat.
Szántó Zoltán: Az önkormányzati törvény lehetőséget biztosít a megválasztott
alpolgármesternek arra, hogy a tiszteletdíjáról lemondjon. Én most élni kívánok ezzel a
lehetőséggel, a részemre megállapítható tiszteletdíjat nem kívánom felhasználni. (Az
alpolgármester tiszteletdíjának lemondásáról az írásbeli nyilatkozat mellékelve a
jegyzőkönyvhöz.)
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2014.(IX.27.) határozata
az alpolgármester tiszteletdíjáról
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szántó Zoltán alpolgármester –
írásbeli nyilatkozatát tudomásul véve – részére tiszteletdíjat és költségtérítést nem
állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. 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 – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2017.(IX.27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2017.(VI.19.), a
74/2017.(VI.28.), a 75/2017.(VI.28.), a 76/2017.(VI.28.), a 77/2017.(VI.28.), a
81/2017.(VI.28.), a 82/2017.(VI.28.), a 83/2017.(VI.28.), a 84/2017.(VI.28.), a
85/2017.(VI.28.), a 86/2017.(VII.17.), a 87/2017.(VII.17.), a 88/2017.(VIII.10.) a
89/2017.(IX.4.), a 90/2017.(IX.11.) a 91/2017.(IX.11.) és a 93/2017.(IX.11.) számú
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

5. Napirend tárgyalása
Tárgya: A költségvetés 2017. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez az előterjesztést megkapták a Képviselők. A
beszámoló tárgyalása munkaterv szerint kötelező feladata a Képviselő-testületnek. Az
önkormányzat bevételei június 30-ig 194.191 ezer forintra , kiadásai 62.533 ezer forintra
teljesítésültek. Bevételeink 100 %-os teljesítést mutatnak, Ennek egyik oka, hogy kiutalásra
került a fogorvosi rendelő felújítására 55.877 ezer forint pályázati támogatás, valamint
egyszerre kaptuk meg a TEIT-től a 2016, és a 2017. évre megállapított támogatást, 11.954
ezer forintot. Ezekkel az összegekkel a költségvetés tervezésekor nem számoltunk.
Kiadásaink teljesítése a félév végére elmaradást mutat, mert a fejlesztési kiadásaink a II.
félévben realizálódnak. Az ülést megelőzően tárgyalta a Pénzügyi Bizottság az önkormányzat
I. félévi költségvetési tájékoztatóját. Felkérem Vörös Bálint elnököt, tájékoztassa a
Képviselőket a Bizottság ülésén elhangzottakról.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2017. I. félévi beszámolóját.
A beszámoló adatai és a polgármester asszony által elmondottak alapján megállapítást nyert,
hogy az önkormányzat nagyon jól zárta a félévet. A Pénzügyi Bizottság a költségvetés 2017.
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2017.(IX.27.) határozata
az önkormányzat 2017. I. félévi tájékoztatójáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I.
félévi költségvetési tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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6. Napirend tárgyalása
Tárgya: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítását. Felkérem az elnök urat, tájékoztassa a
Képviselőket a Bizottság döntéséről.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítását megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 2017. évre
192.805 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. A rendelet módosításával az
eredeti költségvetés 92.805 ezer forinttal – 285.663 ezer forintra módosul. A módosítás során
beépítésre került a fogorvosi rendelő felújítására kapott 55.877 ezer forint pályázati
támogatás, valamint a TEIT-től kapott 11.954 ezer forintot. Ezeken felül az év folyamán
kapott központi előirányzatok módosítása indokolja a költségvetési rendelet módosítását,
amelyekkel nem lehetett számolni a költségvetés tervezésekor.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi rendeletet alkotja:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017.(X.2.)önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) rendeletének
módosításáról
7. Napirend tárgyalása
Tárgya: A Madocsai Kölyökkuckó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Házirendjének tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
Gelencsérné Tolnai Klára: Az óvoda 2017. július 30-áig a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Közoktatási Társulás fenntartása alá tartozott. A Képviselő-testület április 27-i ülésén döntött
arról, hogy 2017.július 31. napjával új intézményt alapít, a Madocsai Kölyökkuckó Óvodát, az
intézmény az önkormányzat fenntartásába kerül. Az elmúlt évekre visszatekintve
elmondhatjuk, hogy a Társulás anyagilag és szakmailag egyaránt pozitív eredményeket adott,
hiszen az iskola épületének felújítása is a Társulás folytán valósulhatott meg. A szakmai
részről az óvoda dolgozói is pozitívan nyilatkoznak. A Társulás fenntartási kötelezettsége
lejárt, így Bölcske és Madocsa képviselő-testülete is úgy döntött, hogy a továbbiakban az
önkormányzat fenntartásába kerüljön az óvoda. Ez azt vonta maga után, hogy az intézmény
működéséhez szükséges szabályzatokat újra el kell készíteni.
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Tubáné Benák Ibolya: Az óvodavezető asszonnyal áttekintettük az óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint a Házirendjét. A Képviselő-testületnek, mint irányító
szervezetnek ezeket a dokumentumokat jóvá kell hagynia. A szabályzatokat nagy terjedelmük
miatt elektronikus úton kapták meg a Képviselők. Megkérdezem az óvodavezető asszonyt,
kíván-e kiegészítést tenni a napirendhez?
Szalai Andrásné: Először is szeretném megköszönni a Képviselő-testület óvodavezetői
kinevezésemhez biztosított bizalmát. A polgármester asszony már elmondta, hogy az új
intézmény alapításával a működéshez szükséges, összes alapdokumentumot aktualizálni kell.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot igyekeztünk a jogszabályokhoz igazítani. Örvendetes,
hogy a gyermeklétszám megnövekedett, jelenleg 69 kisgyermek jár az óvodába. Ez viszont
azt vonja maga után, hogy jogszabály szerint 50 fő gyereklétszám felett óvodavezető
helyettest kell kinevezni.
Böde Istvánné: Már meg is van erre a személy?
Gelencsérné Tolnai Klára: Tudomásom szerint az óvodavezető helyettest az óvodavezető
nevezi ki.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2017.(IX.27.) határozata
a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Házirendjének elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Kölyökkuckó
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét az előterjesztés
szerint elfogadja.
Határidő: Madocsai Kölyökkuckó Óvoda értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
8. Napirend tárgyalása
Tárgya: A 6/2017.(VII.3.) önkormányzati rendeltre érkezett törvényességi felhívás tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirenddel kapcsolatosan felkérem az aljegyző asszonyt a
tájékoztatásra.
Tubáné Benák Ibolya: A napirenddel kapcsolatosan röviden szeretném tájékoztatni a
jelenlévőket az előzményekről. Két évvel ezelőtt döntött a Képviselő-testület a
településrendezési dokumentumok felülvizsgálatáról. Ezek a dokumentumok magukba
foglalják a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, a helyi építési
szabályzatot. Meglehetősen bonyolult és hosszadalmas eljárás volt, aminek a nyár közepén
értünk a végére. Az eljárás során – új jogszabályként - hatályba lépett a településkép
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védelméről szóló törvény, ami kötelezővé tette az önkormányzatok számára, hogy rendeletet
alkossanak a település helyi védelmére vonatkozóan. A rendeletet a Képviselő-testület június
28-i ülésén fogadta el. A kihirdetését és a közzétételét követően a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság - aki korábban már véleményezte a településképi rendelettervezetet –
jelzéssel élt a Kormányhivatal felé, hogy a rendeletünk nem felel meg a törvényi
előírásoknak, nem tartalmazza a korábban kiadott állásfoglalásukban meghatározott
elemeket. A tervezők a jelzett hiányosságokat javították. Az erről szóló rendelet-tervezetet
megkapták a Képviselők. A rendelet módosítása ugyanolyan
tájékoztatási és
véleményeztetési eljárást von maga után, mint amit a korábbi rendelet. Kezdődik a
tájékoztatási szakasszal, amely során tájékoztatni kell a partnerségi egyeztetés szabályai
szerint meghatározott szervezeteket, személyeket. Erről partnerségi egyeztetési szabályzatot
fogadott el a Képviselő-testület határozat formájában, azonban 2017. augusztus 31-től ezt is
rendelet formájában kell szabályozni. A törvényességi felhívás tárgyalása összefolyik a
következő napirendekkel, mert az abban foglalt törvénysértések megszüntetésére új eljárás
megindítása szükséges. Ehhez azonban a Képviselő-testületnek rendeletben kell rögzítenie a
partnerségi egyeztetés szabályait, az egyeztetésben részt vevő partnereket.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a Tolna Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2017.(IX.27.) határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/803-1/2017. iktatószámú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatal, a község településképének védelméről szóló 6/2017.(VII.3.)
önkormányzati rendeletére tett, TOB/22/803-1/2017. iktatószámú törvényességi
felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirend tárgyalása
Tárgya: Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
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Tubáné Benák Ibolya: Ahogy az előző napirend tárgyalása során elmondtam, a partnerségi
egyeztetési szabályzatot
2017. augusztus 31-től rendelet formájában kell megalkotni.
Tájékoztatásul mondom, hogy a rendelettervezet a Kormányhivatal által összeállított
segédanyagból készült. Meghatározza, az eljárásban részt vevő partnereket. Meghatározza,
hogy a partnereket hol és milyen módon kell értesíteni. Meghatározza, az eljárásban részt
vevő partnerek tájékoztatási formáit, ami lehet hirdetőfelületek, a helyi újság, az
önkormányzat honlapja, lakossági fórum. Mivel a helyi újság nem napi aktualitással jelenik
meg, ezért inkább a honlapra és a hirdetőtáblára helyezzük a hangsúlyt. Rögzítésre került,
hogy mikor kell lakossági fórumot tartani, és az ott elhangzott észrevételek hogyan kell
jegyzőkönyvbe rögzíteni, illetve megválaszolni, mely véleményeket kell figyelembe venni,
hogyan kell az elfogadott dokumentumokat közzé tenni.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a rendelet elfogadásáról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017.(X.2.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
10. Napirend tárgyalása
Tárgya: A Településképi rendelet módosítására irányuló eljárás megindítása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
Tubáné Benák Ibolya: A napirend tárgyalása során az előző napirendek tárgyalásánál
elmondottak alapján, a Településképi rendelet módosításáról kell döntenie a Testületnek. A
módosítás során a központi jogszabályokban meghatározott szempontok szerint a teljes
eljárást le kell folytatni.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a Településképi rendelet
módosítására irányuló eljárás megindításáról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2017.(IX.27.) határozata
a község településképének védelméről szóló 6/2017.(VII.3.) önkormányzati
rendeletének módosítására irányuló eljárás megindításáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község településképének
védelméről szóló 6/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló
eljárás megindítását határozza el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
-

-

az eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján folytassa
le.
a módosítást illetően vegye fel a kapcsolatot a településrendezési dokumentumokat
készítő PÉCSÉPTERV STÚDIÓ-val (7601 Pécs, Szent István tér 12.), és a
főépítészi feladatokat ellátó Béres Istvánnal.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
11. Napirend tárgyalása
Tárgya: Mezőföldvíz Kft 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a
Képviselők. Felkérem Vörös Bálint képviselő urat, a MEZŐFÖLDVÍZ Kft alkalmazottját,
tájékoztassa a jelenlévőket a terv létrehozásának szükségességéről, jelentőségéről.
Vörös Bálint: A víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében a szolgáltatóknak
szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartamra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A
MEZŐFÖLDVÍZ Kft elkészítette a 2018-2032. időszakra vonatkozó felújítási és pótlási
tervét, valamint az erre az időszakra vonatkozó beruházási tervét, melyeket a Képviselőtestületnek, mint ellátásért felelősnek el kell fogadnia. A tervben foglalt feladatok
megvalósítására fordítandó összeg az önkormányzat részére fizetett bérleti díjak összege, ezen
felül azonban lehetősége van az önkormányzatnak plusz pénz fizetésére is.
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a Képviselőket a 2018-2032ig terjedő időszakra vonatkozóan a MEZŐFÖLDVÍZ által összeállított Gördülő Fejlesztési
Terv elfogadására.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2017.(IX.27.) határozata
a Mezőföldvíz Kft 2018 – 2032. Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
1) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős
képviselő-testület megbízza a MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t a melléklet szerinti
Madocsai víziközmű rendszerek 2018-2032. évi GFT Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a
jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot.
Madocsa Község Önkormányzat, mint az ellátásért felelős Képviselő-testület
nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2018-2032.
évi Gördülő Fejlesztési terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási
terv településünket érintő részével összhangban van.
2) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős
képviselő-testület a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2018-2032.
évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2018-es várható bérleti díjakon,
valamint a 2017-es GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson kívül az Önkormányzat
víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik
3) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős
képviselő-testület a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2018-2032.
évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.
4) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős
képviselő-testület a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2018-2032.
évi GFT beruházási tervét elfogadja.
Határidő: határozat MEZŐFÖLDVÍZ Kft felé továbbítására: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
12. Napirend tárgyalása
Tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
Tubáné Benák Ibolya: Az önkormányzatok számára a Helyi Esélyegyenlőségi Program
elkészítése törvényi előírás alapján kötelező. A Program a hátrányos helyzetű társadalmi
rétegek felzárkóztatását, esélyegyenlőségének biztosítását célozza meg települési szinten. A
Képviselő-testület 2013. szeptemberi ülésén fogadta el a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programját, ami a Képviselők részére elektronikus úton
megküldésre került. Az
esélyegyenlőségi program öt évre szól, amit két évente felül kell vizsgálni. Az utolsó
felülvizsgálatra a Képviselő-testület 2015. szeptemberi ülésén került sor, ahol a Testület a
Helyi Esélyegyenlőségi Programra felülvizsgálatot nem rendelt el, azt változatlanul
érvényben tartotta. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot jövőre újra el kell készítünk, lejár az
öt év. A jelenlegi áttekintés folyamán dönthetnek arról a Képviselők, hogy a felülvizsgálatot
nem rendelnek el, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlanul érvényben tartják, és
2018-ban elrendelik az új dokumentum elkészítését, illetve dönthetnek annak
felülvizsgálatáról.
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Böde Istvánné: A jelenleg hatályos programmal sincs semmi probléma.
Tubáné Benák Ibolya: A statisztikai adatok változtak 2013 óta, de ami a program célja – a
romák, a nők és egyéb hátrányos helyzetű csoportok problémájának megoldása – Madocsán
nem jellemző.
Vörös Bálint: Ha jövőre mindenképpen újat kell készíteni, akkor most ne döntsünk a
felülvizsgálatról, hiszen csak pár hónapról van szó.
Szántó Zoltán: Egyetértek Vörös Bálinttal, én sem látom szükségesnek a felülvizsgálatot.
Gelencsérné Tolnai Klára: A hozzászólások figyelembe vételével javaslom a Képviselőtestületnek a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlanul hagyását.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2017.(IX.27.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlanul hagyásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program áttekintését követően felülvizsgálatot nem rendel el, azt változatlanul
érvényben tartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatot a Türr István Képző
és Kutató Intézet számára küldje meg.
Határidő: határozat megküldésére: 2017. október 15.
Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
13. Napirend tárgyalása
Tárgya: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás lehetőségének
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról a tájékoztatót
megkapták a Képviselők. Az önkormányzat korábban nem vett részt az ösztöndíjpályázatban.
Azért került most a Képviselő-testület elé, mert egy helyi lakos kérelemmel élt az
Önkormányzat felé. Nagyon rövid határidő áll a rendelkezésünkre, október 2-ig döntenie kell
a Testületnek, hogy kíván-e csatlakozni az ösztöndíjprogramhoz, vagy nem. Az
ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására jött létre. A Képviselő-testület a helyi rászoruló fiataloknak
nyújthat a program segítségével támogatást. Csatlakozás esetén az önkormányzatnak kell a
pályázatot kiírnia. A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázaton
elnyerhető támogatás három forrásból, az önkormányzat által biztosított támogatásból, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított támogatásból és a megyei önkormányzat
által biztosított támogatásból tevődik össze. A támogatás havi összegét az önkormányzat
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pályázónként állapíthatja meg, amihez a minisztérium ugyanolyan összegű támogatást
biztosít.
Szántó Zoltán: Az a véleményem, hogy a felsőoktatásban havi ötezer forint támogatás senkit
sem húz ki a bajból. Szükség esetén az önkormányzat hatékonyabb segítséget tud biztosítani
annak, aki erre rászorul. Egyéni kérelmekről korábban is támogatott a Testület.
Böde Istvánné: Van információnk arról, hogy megközelítőleg hány főiskolás van a faluban?
Gelencsérné Tolnai Klára: Ilyen információval nem rendelkezünk.
Soós Ferencné: Sajnos kevés főiskolát, egyetemet végzett fiatal marad a településen. Nagy
szükségünk lenne orvosra, fogorvosra, de hamarosan pedagógusokra is. Jó lenne, ha ezek a
személyek a madocsai fiatalok közül kerülnének ki. Lehet, hogy az ösztöndíjpályázattal
helyben tudnánk tartani a fiataljainkat.
Blatt György: A támogatás megállapításánál nem lehet kikötni, hogy csak részesülhet benne,
aki a településen marad?
Szántó Zoltán: Vannak olyan támogatási formák, amelyekben ezt rögzíteni lehet, de a Bursa
Hungarica pályázat nem ilyen.
Bán Bálint Géza: Ötezer forint lenne személyenként az önkormányzati támogatás?
Gelencsérné Tolnai Klára: A támogatás mértékéről személyenként kell dönteni.
Vörös Bálint: Ha regisztráljuk az önkormányzatot a programban, az még nem jelent
kötelezettséget a pályázat kiírására.
Tubáné Benák Ibolya: Ha a regisztráció megtörténik, akkor kötelező lesz kiírni a pályázatot.
Azt azonban a Képviselő-testület döntheti el, hogy kit és milyen összeggel támogat. Az
elbírálás az előterjesztés mellékletét képező szabályzat alapján történne.
Vörös Bálint: A magam részéről támogatom a pályázathoz a csatlakozást.
Bán Bálint Géza: Ha az önkormányzat és a minisztérium is 5 – 5 ezer forint támogatást
biztosít havonta egy személynek, szerintem az már nem kevés egy főiskolásnak sem.
Böde Istvánné: Elhangzott, hogy a pályázat csak egy évre szól, minden évben meg kell
újítani. Próbáljuk meg. Úgy értettem az elhangzottakból, hogy az értékelési szempontokat a
Testületnek kell megállapítania.
Gelencsérné Tolnai Klára: A közreműködő szervezet megadja a pályázatok elbírálási
szempontjait, a Testület csak a rászorultságot vizsgálhatja
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Rendszerhez történő csatlakozásról, és a pályáztatás alapját
képező feltételekről.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2017.(IX.27.) határozata
a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozásról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási szándékát
fejezi ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Rendszerhez.
A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásának eljárásrendjére vonatkozóan az 1.
számú melléklet szerinti szabályzatot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
14. Napirend tárgyalása
Tárgya: a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal elszámolásából 2013-2016 években
Madocsa települést megillető pénzmaradvány elszámolása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület május 10-i ülésén fogadta el a Bölcskei
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót,
mely szerint a Madocsai Kirendeltség az évet 6.079 ezer forint pénzmaradvánnyal zárta. A
maradvány négy év alatt – 2013-2016 - keletkezett, ami köszönhető egyrészt a takarékos
gazdálkodásnak, azonban nagyobb részben annak, hogy Madocsai Hivatalban a központilag
engedélyezett létszámtól eggyel kevesebb fővel dolgozunk. A létszámon a jövőben
valószínűleg változtatni kell. A pénzügyi munka területén végrehajtott átalakítások folytán
megszaporodott a munka, amit egy fővel nem lehet ellátni. Mivel a maradvány a madocsai
kirendeltség működése során keletkezett, ezért javaslom a Képviselőknek, döntsenek ennek
visszaigényléséről.
Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, támogatja a 2013-2016 évek
során keletkezett pénzmaradvány visszaigénylését.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Képviselő-testületének
106/2017.(IX.27.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal elszámolásából 2013-2016 években
Madocsa települést megillető pénzmaradvány elszámolásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal 56/2017.(V.10.) határozatával elfogadott beszámolójában, a
2013 – 2016 években kimutatott 6.079 ezer forint pénzmaradvánnyal kapcsolatosan
az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a fenti pénzmaradvánnyal maga kíván rendelkezni.
2.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze Bölcske Község
Önkormányzatánál a pénzmaradvány Madocsa Község Önkormányzatának
pénzforgalmi számlájára történő átutalását.

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
15. Napirend tárgyalása
Tárgya: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és Madocsa Község Önkormányzata által
alapított és fenntartott költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás
tárgyalása
Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
Tubáné Benák Ibolya: 2017. július 31. napjával az óvoda ismét az önkormányzat
fenntartásába került, így az Alapszolgáltatási Központtal már két költségvetési szerve van.
Ezek a költségvetési szervek gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, a gazdálkodási,
pénzügyi feladatok a hivatalban zajlanak. Törvényi előírásnak megfelelően az
Alapszolgáltatási Központtal 2010-ben készült megállapodás, aminek a felülvizsgálatát
mindenképpen szükséges elvégezni, mert még a Polgármesteri Hivatallal készült, jogszabályi
változások is voltak azóta, és a Polgármesteri Hivatal általvégzett feladatokat a Bölcskei
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Új megállapodást kell kötni Madocsai Kölyökkuckó
Óvodával, mint új költségvetési szervezettel is. Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a
dokumentumok elkészítésére.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2017.(IX.27.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és Madocsa Község Önkormányzata által
alapított költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodásról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat intézményei közötti munkamegosztási
megállapodások tekintetében az alábbi döntést hozza:
1. Felhatalmazza az aljegyzőt a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda és a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás elkészítésére.
2. Felhatalmazza az aljegyzőt a Madocsai Alapszolgáltatási Központ és a Madocsai
Polgármesteri Hivatal között 2010.04.24-én létrejött munkamegosztási
megállapodás felülvizsgálatára.
Határidő: 2017.november 30.
Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző
16. Napirend tárgyalása
Tárgya: Egyebek
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.
A polgármester asszony az ülést 18 óra 40 perckor bezárja.
K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Szántó Zoltán
Vörös Bálint
jegyzőkönyv - hitelesítők

