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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. október 25-én
17 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésén.

A fórum helye: Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme
  7026 Madocsa, Fő u. 24.

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Bán
Bálint Géza,  Böde Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán Vörös Bálint képviselő-testületi
tagok.  A lakosság részéről 2 fő (jelenléti ív szerint), 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  6 fő
jelen van. Az ülést megnyitom. 
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  Böde  Istvánné  és  Soós  Ferencné
Képviselőket javaslom megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Böde Istvánné és Soós Ferencné 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. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda  közötti
munkamegosztási megállapodás tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. A Bölcskei Közös Önkormányzati  Hivatal és a Madocsa Alapszolgáltatási  Központ
közötti munkamegosztási megállapodás tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Madocsa, Határ utca útfelújítására vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. Egyebek
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1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
   108/2017.(X.25.) határozata  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  100/2017.(IX.27.), a  102/2017.
(IX.27.),  a  103/2017.(IX.27.), a  104/2017.(IX.27.), és a  105/2017.(IX.27.)  számú
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: A  Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Madocsai  Kölyökkuckó  Óvoda
közötti munkamegosztási megállapodás tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  napirendhez  az  előterjesztést  megkapták  a  Képviselők.
Megkérdezem az aljegyző asszonyt, kívánja-e kiegészíteni?

Tubáné  Benák  Ibolya: Szeptember  27-i  ülésen  tájékoztatást  kaptak  a  Képviselők  a
munkamegosztási megállapodás létrehozásának szükségességéről, egyúttal  felhatalmazást is
adott  a  Testület  azok  elkészítésére.  Röviden  összefoglalva,  2017.  július  31-i  dátummal
visszakerült az óvoda az önkormányzat fenntartásába. Az óvoda kis létszámú költségvetési
szerv, gazdasági szervezettel nem rendelkezik, azonban a pénzügyi, gazdálkodási feladatait
intézményi keretek között kell ellátnia. A feladat ellátására a Bölcskei Közös Önkormányzati
Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv jöhet szóba. Jogszabályi
előírás  alapján  munkamegosztási  megállapodás  keretei  között  kell  szabályozni  a
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét. Gyakorlatilag a szakmai, nevelő munka az
óvodában  folyik,  a  gazdasági  feladatokat  hivatalban  látjuk  el.  Itt  történik  a  munka-  és
személyügyi  okmányok  előállítása,  a  szabadságok  nyilvántartása,  a  rendszeres  és  nem
rendszeres kifizetések.

Gelencsérné Tolnai Klára: A Megállapodás nagyon részletesen szabályozza a hatásköröket
és a felelősségvállalást, elfogadásra javaslom.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
109/2017.(X.25.) határozata 

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bölcskei  Közös
Önkormányzati Hivatal (munkavégzés helye: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
Madocsai  Kirendeltsége)  és  a  Madocsai  Kölyökkuckó  Óvoda  közötti
munkamegosztási  megállapodást  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal
megismerte és jóváhagyja.

Határidő: a megállapodás megkötésére 2017. november 02.
Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Madocsa Alapszolgáltatási Központ
közötti munkamegosztási megállapodás tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Tubáné Benák Ibolya: 2010-ben jött létre jelenlegi formájában a Madocsa Alapszolgáltatási
Központ.  Az  Alapszolgáltatási  Központ  gazdasági  feladatainak  ellátására  akkor  még
Polgármesteri Hivatallal jött létre megállapodás. Az azóta eltelt idő alatt a jogszabályok is
változtak,  a  Polgármesteri  Hivatalt  pedig  felváltotta  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal,
amelynek részeként működik a Madocsai Kirendeltség. A korábban megkötött megállapodást
felül  kellett  vizsgálni.  A régi  megállapodás  módosítása helyett  célszerűbb volt  a jelenlegi
helyzet és a jogszabályi előírások szerint egy új megállapodást készíteni. Ennek elfogadásával
a 2010. április 21-én kötött megállapodást hatályon kívül kell helyezni.

Szántó  Zoltán: A  rendelkezésre  álló  emberi  kapacitás  elegendő  a  munkák  elvégzésére?
Korábban elhangzott, hogy szükség lenne a pénzügy területén létszámbővítésre.

Tubáné Benák Ibolya: Keressük a feladat ellátására alkalmas személyt, eddig nem sikerült
találni.

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  Felkérem  a  Képviselőket  a  napirenddel  kapcsolatosan  a
szavazásra.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
110/2017.(X.25.) határozata 

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Madocsa Alapszolgáltatási Központ közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bölcskei  Közös
Önkormányzati Hivatal (munkavégzés helye: Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
Madocsai  Kirendeltsége)  és  a  Madocsa  Alapszolgáltatási  Központ  közötti
munkamegosztási  megállapodást  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal
megismerte és jóváhagyja.

A Madocsai Polgármesteri Hivatal és a Madocsa Alapszolgáltatási Központ között a
munkamegosztás  és felelősségvállalás  rendjéről  szóló,  2010. április  21.  napján kelt
Megállapodást hatályon kívül helyezi.

Határidő: a megállapodás megkötésére 2017. október 26.
Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

4. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsa, Határ utca útfelújítására vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Azt  hiszem elmondhatom,  hogy Határ  utca  talán  a  település
legkritikusabb  utcája.  Rengeteg  bejelentés  érkezett  az  évek  folyamán  a  lakóktól,  hogy
csapadékos időben nem tudnak közlekedni. Nagy problémát okoz, hogy az utcában egyáltalán
nincs csapadékvíz elvezetés, nincs járda, ezért a gyalogos forgalom is csak az úton történhet,
aminek  a  felülete  sem  megfelelő.  A  tavalyi  év  során  a  Terület-  és  Településfejlesztési
Operatív  program  keretében pályázatot  nyújtott  be  az  önkormányzat  a  belvízelvezetés
problémájának megoldására, bízva abban, hogy ezzel a Határ utca problémája is megoldódik.
Sajnálatos  módon  a  pályázat  nem  nyert  támogatást.  A  csapadékvíz  elvezetés  megoldása
nagyon  költséges  feladat,  az  önkormányzat  saját  költségvetéséből  ezt  nem  tudja
megvalósítani. A pályázat elbírálását követően el kellett gondolkodni a probléma megoldásán.
Ehhez több szakember véleményét megkérdeztük. A csapadékvíz elvezető árok kiépítése nem
lehetséges, mert a víznek nincs befogadó területe a Sportcsarnok miatt.  A szakemberek az
útban lévő mélyedés kiegyenlítését javasolták, amit az utolsó esőzés alkalmával megmértünk,
12 cm víz volt benne. Véleményük szerint ennek síkba hozatala megoldást jelentene az út
mellett szikkasztó árkok kialakításával. A munkák elvégzésére ajánlatokat kértünk, amelyeket
megkaptak a Képviselők. A legalacsonyabb költség 2.595.499,- Ft, a SOLTÚT Kft ajánlata. 
Az önkormányzat költségvetésében nem terveztük a Határ utca felújítását. Forrását a Paksi
utca  felújítására  tervezett  összegből  megmaradt  pénz,  illetve  a  Bölcskei  úti  buszmegálló
felújítására tervezett összegből tudjuk biztosítani, mivel ennek felújítását az idei évben már
nem tudjuk megvalósítani. 

Frits Lászlóné: Mindenképpen muszáj szikkasztó árkot csinálni?

Gelencsérné Tolnai Klára: Igen, mert az útról a víznek valahova le kell folynia.

Frits Lászlóné: Véleményem szerint, ha egyenletes lesz az út felülete és a csatornák nem arra
vezetik a házakról a vizet, nem lesz víz az út közepén. A csatornákat mindenkinek vissza
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kellene fordítania a saját területére. Tőlünk egy csepp víz sem folyik ki az utcára, mégsem
járunk sárban. Mindenkinek meg kellene ezt oldania, és nem kerülne az önkormányzatnak
ennyi pénzébe a víz elvezetésének megoldása.

Gelencsérné Tolnai Klára: A törvény is ekként szabályozza, de jelenleg ez megoldhatatlan.
A  házak  csatornái  úgy  kerültek  kialakításra,  hogy  az  utca  felé  vezessék  a  vizet.  A
szakemberek véleményei szerint a szikkasztó árok kialakítása elkerülhetetlen, mert e nélkül az
összes víz az utcán marad továbbra is. A kapubejárók nem lesznek szétrongálva, ezek mellett
kerül sor az árkok kialakítására

Tubáné  Benák  Ibolya: Az  ajánlatokat  tekintve  az  árok  kialakítása  elenyésző  az  összes
munkák bekerülési költségéhez képest. Sajnos a utcára kivezetett csatornák az egész faluban
problémát okoznak.

Böde  Istvánné: Az  ajánlatoknak  milyen  egyéb  költségvonzata  van,  mert  mindegyiken
szerepel, hogy milyen egyéb költségeket nem tartalmaznak.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Nincs  egyéb  költségvonzata  egyiknek  sem.  Mivel  az
önkormányzat a tulajdonos, ezért  nem kell közútkezelői hozzájárulás és engedélyeztetés sem.

Böde Istvánné: Egy felvonulás alkalmával el tudják végezni a munkát?

Gelencsérné Tolnai Klára: Igen, azt az ígéretet kaptuk, hogy egy nap alatt elkészül.

Szántó  Zoltán: Az  ajánlatokban  szereplő  műszaki  paraméterek  teljesen  megegyeznek,  a
SOLTÚT Kft. ajánlata pénzügyileg a legkedvezőbb.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  ajánlatok  közül  a  SOLTÚT  Kft  ajánlatát  javaslom  a
Képviselő-testületnek elfogadásra.  

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2017.(X.25.) határozata 

a Határ utca útfelújításáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Határ  utca  útfelújítását
határozza el.
A  felújítási  munkák  elvégzésével  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  SOLTÚT  Útépítő
Fenntartó és Kereskedelmi Kft-t (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) bízza meg.
A felújítás ajánlat szerint költségét, bruttó 2.595.499,- Ft-ot az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a SOLTÚT Kft-vel a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester



6

5. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a) Kovács Ferencné Madocsa, Dunaszél 1. szám alatti lakos, a 043 hrsz-ú önkormányzati
közút melletti fák, bokrok tekintetében érkezett panaszának tárgyalása  

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kovács  Ferencné  beadványát  megkapták  a  Képviselők.
Kiegészítésként  hozzáfűzném, hogy igaz,  amit  leírt,  valóban én nem engedélyeztem, hogy
kivágja a fákat, mert ha ezt engedtem volna, mára egy fa sem maradt volna a Dunára vezető
úton. 

Vörös Bálint: Milyen alapon engedélyeztük volna a részére a fák kivágását?

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kérését  azzal  indokolta,  hogy az  árok  az  ő  saját  területe,  a
földjének a határa az árok közepére esik. 

Vörös Bálint:  Tudomásom szerint még a saját területén sem vághat ki fát senki engedély
nélkül.

Bán  Bálint  Géza: Kérelmezheti  az  Erdőfelügyelőségnél  a  fák  kivágását,  és  azok
engedélyezik.

Tubáné  Benák  Ibolya: Az  út  az  önkormányzat  tulajdonában  van,  törvény  szerint  az  út
szélétől számított 10 méteren belül a közútkezelő hozzájárulása kell a fák kivágásához. Az
általa megjelölt fák 10 méteren belül vannak.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  elmúlt  két  évben  közmunkásokkal  elkezdtük  tisztítani  a
Dunára vezető úton az árkot, az általa megjelölt területen is kivágtuk a bokrokat, növéseket.
Kovácsné most azt mondja, hogy ezek helyén újabbak nőttek, amelyek már beárnyékolják a
területét, illetve elvonják a vizet a kultúrnövényektől. Nem a nagy fákkal van baja, hanem a
kisebb növésekkel.  Valószínű,  hogy a  bokrok akadályozzák a  földművelésben.  Személyes
találkozásunk  során  próbáltam vele  megbeszélni,  hogy nézzük  meg ismét   a  területet,  és
közösen egyezségre jutva kivágjuk az általa kifogásolt bokrokat. Ő a javaslatomat már nem
fogadta  el,  ragaszkodik  a  kártérítéshez.  Véleményem szerint  az  ő  indoka alapján  minden
olyan mezőgazdasági vállalkozó, akinek valamiféle fa csoport van a területén, jelentkezhetne
kárigénnyel. Elfogadom a kárát, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez a földje szélén
lévő fák, bokrok miatt keletkezett. 

Bán Bálint Géza: A számítása 150 q termést feltételez hektáronként. Ezt irreálisan magasnak
tartom,  az idei  évben még a 100 q termést  sem érte  el  sehol  a  kukorica,  még a legjobb
helyeken sem. A kárát az ő számítása szerint megállapítani nem lehet. A kár megállapításához
tudnunk  kellene  pontosan  azt  is,  hogy  mennyi  volt  az  összes  termés  a  területen.  A
gazdálkodókkal  beszélve  –  70  q  termést  arattak  hektáronként  az  idén.  Ezzel  a  terméssel
számolva  kárigényének  pont  a  fele  lenne  a  reális.  Megnéztem,  valóban  szép  volt  a
kukoricájuk, de az ő általa számolt mennyiséget nem aratták le, az biztos.
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Gelencsérné Tolnai Klára: Elképzelhető az is, hogy ha kivágjuk a fákat, bokrokat, akkor is
lesz terméskiesése. 

Bán Bálint Géza: A probléma előidézője igazából a vízhiány. Megnéztem, a terület formáját
látva, ahol a kára keletkezett, erre gondolok. Mint mondtam, a kukorica valóban szép volt,
nem vitatható, hogy kára keletkezett, de az biztos, hogy nem olyan mértékben, mint ahogy azt
kiszámolták. Az igényük irreális. 

Vörös Bálint: Sokáig dolgoztam a mezőgazdaságban, de azt még nem hallottam, hogy ilyen
fajta kárigényre kártérítést kapott valaki. Javaslom, hogy engedjük meg a bokrok kivágását,
de a fák maradjanak meg. Egyébként több mint húsz éve használják ezt a területet,  miért
éppen most jelentkeznek a kártérítési igényükkel?

Gelencsérné Tolnai Klára: Tavaly is jelezte,  hogy kára keletkezett.  A kára megtérítésére
megállapítottunk 5 – 10 ezer forint közötti összeget, ezt követően elállt a kártérítéstől.

Soós Ferencné: Számomra az furcsa, hogy miért az elmúlt két évben kér kártérítést? Az út
mellett örök életben fák voltak. Tudom, hogy a termés mennyiségében kárt tudnak okozni, de
barbárság lenne kivágni ezeket. 

Gelencsérné Tolnai Klára: Valószínű azért kér kártérítést, mert nem engedtem kivágni a 
fákat. 

Bán Bálint Géza: Terméskiesésük valóban van, de az önkormányzat az ilyen jellegű kárért
nem  fizethet  kártérítést  mindenkinek.  Abban  biztosak  lehetünk,  hogy  ha  most  fizetünk
kártérítést, hamarosan minden gazda jelentkezni fog, akinek a területe közelében fák, bokrok
vannak. 

Gelencsérné Tolnai Klára:   A beadvánnyal kapcsolatosan elhangzottak alapján javaslom a
Képviselőknek, hogy a kártérítési  igényt utasítsa el.  A fák bokrok kivágása tekintetében a
közútkezelői  hozzájárulás  megadása  polgármesteri  hatáskör.  Esetlegesen  felajánlhatjuk  az
önkormányzat segítségét, amennyiben a panaszos számára ez nehézséget okoz. 

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2017.(X.25.) határozata 

Kovács Ferencné Madocsa, Dunaszél 1. szám alatti lakos, a 043 hrsz-ú önkormányzati közút
melletti fák, bokrok tekintetében érkezett panaszára vonatkozóan

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kovács  Ferencné  Madocsa,
Dunaszél  1.  szám  alatti  lakos  panaszát  –  amelyet  a  Dunára  vezető  043.  számú
önkormányzati  közút  mellett  lévő  bokrok,  fák  által  a  tulajdonában  lévő  termőföldön
keletkezett  terméskiesés miatt nyújtott be  – megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

1. A  Képviselő-testület  Kovács  Ferencné  fenti  tárgyban  benyújtott,  a  kukorica
szántóföldi kultúrában keletkezett,  összesen 72.000 Ft összegű kárigényét  túlzónak
tartja, és nem egyértelmű az sem, hogy a kár kizárólag az érintett földterület mentén
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található bokrok, fák által keletkezett. Ezen indokok alapján a Képviselő-testületnek
nem áll módjában a kérelmezett kártérítés összegét megfizteni.

2. A Képviselő-testület elkötelezett amellett, hogy a  település közigazgatási területén a
környezet védelme érdekében csak indokolt esetben kerülhessen sor fák kivágására.

3. Megállapítja,  hogy  külterületen  a  közút  területének  határától  számított  tíz  méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához szükséges közútkezelői hozzájárulás
kiadása  a  közutak  kezelésével  kapcsolatos  egyes  hatáskörök  átruházásáról  szóló
13/2013.(XI.12.) önkormányzati rendelet szerint a polgármester hatásköre. 

4.  Felkéri a polgármestert,  hogy a panaszos erre irányuló kérelme esetén az esetleges
káresemények jövőbeni megelőzése érdekében közútkezelői hatáskörében eljárva – a
panaszossal  történt  előzetes  egyeztetés  alapján  –  járuljon  hozzá,  de  csak  a
legszükségesebb  esetben,  a  panaszos  ingatlanán  lévő  bokrok,  fák  kivágásához,
amelyek a panaszos véleménye szerint a terméskiesést okozhatták.

5. A Képviselő-testület  felajánlja,  hogy amennyiben a panaszosnak nehézséget okoz a
bokrok,  fák  kivágása,  igény  esetén  az  önkormányzat  segítséget  nyújt  ennek
végrehajtásában. 

Határidő: a panaszos értesítésére 2017. november 15.
Felelős: polgármester

b) Belterületi utak kátyúzására érkezett ajánlatok tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Az idei feladatink között megjelöltük az utak karbantartását, 1
millió  forintot  terveztünk  az  önkormányzat  költségvetésében  erre  a  célra.  Dolgozóinkkal
felmértük  az  utcák  állapotát,  100  m2 nagyságú  terület  kátyúzására  kértünk  árajánlatokat,
amelyeket  megkaptak  a  Képviselők.  A közelgő téli  időjárásra  tekintettel  szükséges  volt  a
munkák  azonnali  megkezdése,  ezért  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  BENI-BEN  Kft-vel
egyeztünk meg a munka elvégzésére vonatkozóan. A kivitelező vállalkozó a munka végzése
során jelezte, hogy a kátyúzandó területek felmérése nem pontos, a Mester utca jelenlegi rossz
állapota miatt még a tervezetten felül kb. 30 m2 kátyúzandó terület van. A munkák költsége
ezáltal jóval meghaladja az árajánlatban szereplő összeget, mivel azonban a Mester utca lakói
rendszeresen jelezik, hogy nem tudnak az utcában közlekedni, ezért célszerű volt ezt a plusz
javítást  elvégezni.  Összességében  a  település  utcáinak  kátyúzásáért  779.932,-  Ft-ot  kell
fizetni.  Kérem a  Képviselő-testületet,  hogy a  település  utcáinak  összesen 130 m2-en  való
kátyúzási munkáinak elvégzésére a 2017. évi költségvetésben erre a célra elkülönített keret
terhére járuljon hozzá a vállalkozó munkadíjának kifizetéséhez.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2017.(X.25.) határozata 

a település belterületi útjainak kátyúzásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében  a település belterületi  útjainak kátyúzási
munkáira 1 millió forintot irányzott elő.
Hozzájárul,  hogy  a  kátyúzási  munkák  összesen  130  m2-en  történő  elvégzéséért  a
munkát végző BENI-BEN SYSTEM Kft-t (1139 Budapest, Béke tér 7., fsz.2.) részére
a 779.932,- Ft kifizetésre kerüljön.

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

Böde Istvánné                        Soós Ferencné
jegyzőkönyv - hitelesítők


