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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 13-án 16
órai kezdettel tartott ülésén.

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

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester,  Szántó Zoltán alpolgármester,  Bán
Bálint Géza, Blatt György, Böde Istvánné,  Soós Ferencné, Vörös Bálint  Képviselő-testületi
tagok. dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, lakosság részéről 2 fő,
Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt: 

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Köszönti  a  Képviselő-testület  megjelent  tagjait.
Jegyzőkönyvvezetőnek  Csapó  Jánosnét  javasolja,  kéri,  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 javasolja 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  napirendet  a
következő módosítással javasolja tárgyalni:„ 7. Könyvtárhasználati Szabályzat tárgyalása, 8.
A 2016. és 2017. évi könyvtár munkáról szóló beszámoló tárgyalása, 9. Egyebek”. Kéri a
képviselőket, hogy a napirendet ezen módosításokkal fogadják el.

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. Madocsa Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Dunaföldvár,  Bölcske,  Madocsa  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás
megszüntetése, zárszámadásának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Köztemetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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5. Sportcsarnok melletti kőszórásos parkoló és bejáró út építésének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

6. Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  2017.  évi  pályázati  felhívásának
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

7. Könyvtárhasználati Szabályzat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

8. A 2016. és 2017. évi könyvtár munkáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

9. Egyebek

1. 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 – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2017.(XII.13.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  117/2017.(XI.22.), a  118/2017.
(XI.22.),  a  121/2017.(XI.22.), a  122/2017.(XI.22.), a  123/2017.(XI.22.)  és a  128/2017.
(XI.22.) számú   határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  írásos  előterjesztést  megkapták  a  képviselők.  Kötelező
feladata  a  testületnek,  hogy  elfogadja  az  éves  ellenőrzési  tervet.  A  Társulás
munkaszervezetének  ki  kell  dolgoznia  a  következő  év  feladatait.  Madocsára  nézve  előre
egyeztetve csupán  egy ellenőrzési célt határoztak meg, a szociális ellátások szabályszerűségét
vizsgálják  a  jövő évben.  A belső  ellenőrzésre  szükség van annak érdekében,  hogy minél
inkább szabályszerű legyen az önkormányzat működése. Kéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.

Vörös Bálint:  A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, Javasolja  a Képviselő-
testületnek  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat
elfogadását.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2017.(XII.13.) határozata

a 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a belső ellenőrzési vezető által elkészített 2018. évi belső ellenőrzési tervet és annak  1., 2., 3.,
4.  és  5.  mellékletét  –  az  előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  –  megismerte  és
elfogadja.

2. A Képviselő-testület  az  1.  pontban hivatkozott  ellenőrzési  terven  belül   Madocsa  Község
Önkormányzatánál tervezett alábbi ellenőrzést és annak ütemezését elfogadja:

            
Azonosítot
t kockázati
tényezők

A  tervezett
ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés
típusa

Ellenőrzés célja Ellenőrize
ndő
időszak

Szükséges
ellenőrzési
kapacitás
(nap)

Ellenőrzé
s
ütemezése

Szabályozottság
törvényesség
dokumentálás

Szociális
ellátások
vizsgálata

Szabályszerűség
i ellenőrzés

Helyi
szabályozottság,,nyilv
ántartások,
határozatok ell.

2018. év 12 2018.
július

Határidő: belső ellenőrzési vezető részére megküldeni 2017. december 22.
Felelős:  Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Dunaföldvár,  Bölcske,  Madocsa  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás
megszüntetése, zárszámadásának tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  Mindenki  előtt  ismeretes,  hogy a Társulásból  visszakerült  az
óvoda,  július  31-től  ismét  önkormányzati  fenntartású.  Dunaföldvár  Város  Önkormányzata
elkészítette a Társulás zárszámadását, ez alapján 1,7 millió Ft visszajár Madocsának, ennyivel
több  finanszírozást  utalt  át  az  önkormányzat  a  Társuláshoz.  Kéri  a  Pénzügyi  Bizottság
Elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.

Vörös Bálint:  A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, Javasolja  a Képviselő-
testületnek  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat
elfogadását.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  fogadja  el  a  Dunaföldvár,
Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2017. évi  zárszámadását.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2017.(XII.13.) határozata

a Dunaföldvár,Bölcske,Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
2017. év költségvetés zárszámadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1)  bekezdés  f  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  Dunaföldvár,  Bölcske,
Madocsa  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  2017.  évi  költségvetésének
zárszámadásáról a következő zárszámadásról a következő határozatot hozza:

1. a) Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás a 2017.
évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  zárszámadását  a  határozat  1.  mellékletében
foglaltaknak megfelelően

265 060 748 Ft bevétellel,
265 055 123 Ft kiadással jóváhagyja.

b) Dunaföldvár,  Bölcske,  Madocsa  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  (a
továbbiakban:  Társulás)  bevételeit  forrásonként  és  a  kiadásokat  feladatonként
részletezve a határozat 2.1 mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A Társulás költségvetési intézményének bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését
feladatonként a határozat  2.2 mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

c) A Társulás  2017.  évi  pénzeszközök  változását  a  határozat  3.  melléklete  szerint,  a
2017. évi maradvány kimutatást a határozat 4. mellélete szerint, a 2017. évi eredmény
kimutatást  a  határozat  5.  melléklete  szerint,  a  2017.  évi  mérleget  a  határozat  6.
melléklete szerint fogadja el.

2. Folyamatban lévő project a Társulás megszüntetésekor nincs.
3. A Társuláshoz kapcsolódó irattári anyagokra a közokiratokról, a közlevéltárakról és a

magánlevéltári  anyag  védelméről  szóló  1995.  évi  LXVI.  törvény,  valamint  a
közfeladatot  ellátó  szervek  iratkezelésének  általános  követelményeiről  szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

4. A Társulásba az Önkormányzatok vagyont nem vittek be, a Társulás fennállása alatt
sem keletkezett közös vagyon, ezért a vagyonmegosztásról rendelkezni nem kell.

5. A Társulásnak nincs visszahagyott munkavállalója.
6. A  pénzmaradvány  települések  részére  történő  átutalásáról  Dunaföldvár  Város

Önkormányzata  2017.  december  31-ig  intézkedik.  A  NAV  által  ellenőrzött
pénzmaradvány településenkénti megoszlása: 
Bölcske: 5 050 855 Ft,
Madocsa: 1 708 077 Ft.

Határidő: a döntés közlésére 2017. december 15.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára  polgármester
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4. Napirend tárgyalása

Tárgya: Köztemetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Aljegyzőnek van-e kiegészítenivalója az előterjesztéshez?

Tubáné Benák Ibolya:  Nincs, az előterjesztés tartalmazza a téma tárgyalásához szükséges
információkat.

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  Kéri  a  Pénzügyi  Bizottság  Elnökét,  ismertesse  a  Bizottság
véleményét.

Vörös Bálint:  A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, Javasolja  a Képviselő-
testületnek  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat
elfogadását.

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  A  témához  kapcsolódik,  hogy  korábban  vásárolt  az
Önkormányzat  egy  temető-nyilvántartási  programot.  Addig  meglehetősen  nehéz  az
alkalmazása, amíg nem lesz naprakész, de ehhez egy embert kéne foglalkoztatni.
 Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, mely szerint a köztemető
használatának díjai ne emelkedjenek 2018. január 1-től.

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2017.(XII.13.) határozata 
a köztemetői díjak felülvizsgálatáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetői díjak felülvizsgálatára 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, melynek eredményeként 2018. évre vonatkozóan a  
köztemetői díjakat nem emeli meg, azokat változatlanul hagyja.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: díjak alkalmazása folyamatos

5. Napirend tárgyalása

Tárgya: Sportcsarnok melletti kőszórásos parkoló és bejáró út építésének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  A  Sportcsarnok  melletti  területet  korábban  a  buszok
parkoltatására akarta az önkormányzat hasznosítani, de a sofőrök nem használták. Esős idő
alkalmával  a  sportrendezvényre  érkezők  is  nagyon  nehezen  tudnak  parkolni.  A  terület
rendbetételére  vonatkozó  igény  jogos,  szakembert  hívott  a  felmérésre.  A  megoldás  a
parkolóhely  kőszórása  és  egy  bejáró  út  építése.  A  munka  elvégzésére  a  három  árajánlat
bekérése megtörtént,  a Zsebő-Bau 2008 Kft. 2.940.564,- Ft-ért, a BA-TU Kft. 2.174.561, Ft-
ért,  az ERTECH Kft.  2.640.131,-  Ft-ért  vállalná a  kivitelezést.  Kéri  a  Pénzügyi Bizottság
Elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.
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Vörös Bálint: Elég jelentős a különbség az ajánlatok között, a Pénzügyi Bizottság javasolja,
hogy a Képviselő-testület a munka elvégzésével a BA-TU Kft-t bízza meg.

Szántó  Zoltán: A  BA-TU  Kft.  adta  a  legolcsóbb  árajánlatot,  a  munkájukat  ismeri  az
önkormányzat, javasolja őket megbízni.

Gelencsérné Tolnai Klára: Aki elfogadja, hogy a Sportcsarnok melletti kőszórásos parkoló
és bejáró út építésével 2.174.561,- Ft vállalkozói díj ellenében a BA-TU Kft-t bízza  meg a
Képviselő-testület, kézfeltartással szavazzon.

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2017.(XII.13.) határozata

a Sportcsarnok melletti kőszórásos parkoló és bekötő út építéséről

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnok (Madocsa, Paksi
út 61.) melletti kőszórásos parkoló és bekötő út építését határozza el.
A munka elvégzésével a BA-TU Építőipari Kft-t (7030 Paks, Dobó I u. 15.) bízza meg.
A  vállalkozói  díjat  bruttó  2.174.561,-  Ft-ban  állapítja  meg,  melyet  2017.  év
költségvetésében biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: 2017.december 15.

6. Napirend tárgyalása

Tárgya: Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  2017.  évi  pályázati  felhívásának
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Megjelent a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017.
évi pályázati felhívása. A pályázatok beadásának határideje meglehetősen rövid, mert 2018.
január 31-ig be kell adni őket. A képviselők részére kiküldött pályázati felhívásból látható,
hogy  egy település 5 pályázatot adhat be, a finanszírozásban történt változás,  kedvezőbb,
mint  korábban  volt.  Minden  önkormányzat  jogosult  1  db,  maximum  15  millió  Ft-os
támogatási összegű pályázathoz 100 %-os támogatást igényelni. A Falunapra mindenképpen
jó lenne pályázni, hiszen itt sincs önerő.  Az 1. ablakban nem tud az önkormányzat pályázni,
mert nincs olyan folyamatban lévő pályázata, amely önerejéhez kérhető lenne támogatás. A
2.)  ablakban a Sportcsarnok felújításának I.  ütemére,  a  3.)  ablakba járdák építésére,  a  4.)
ablakban az Önkormányzati Hivatal ablakcseréjére, fűtéskorszerűsítésre lehetne pályázni. Az
5.) ablakban nem pályázna az önkormányzat, viszont a 6.) ablakba az óvoda udvarán lévő
épület bölcsődévé alakításának terveire volna lehetőség pályázni,  a 7.) ablakban a Falunap
megszervezésére  lehetne  igényelni  támogatást.  A  pályázati  kiírás  részletesen  tartalmazza,
hogy az egyes céloknál mennyi pénz igényelhető.
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Szántó Zoltán:  A kiírás szerint egy ablakban több pályázat  is benyújtható,  az Alapítvány
majd eldönti, melyik támogatható. A felsoroltakra mindenképp pályázni kell.

Böde Istvánné képviselő 16 óra 22 perckor érkezik.

Vörös Bálint: Az önerő nélküli pályázati lehetőséget feltétlenül ki kell használni.

Gelencsérné Tolnai Klára: A pályázatok elkészítése nem kis munka lesz, valószínűleg külső
segítséget kell igénybe venni. Kéri, hogy aki a felsorolt pályázati célokat el tudja fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2017.(XII.13.) határozata

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok céljainak
meghatározásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat
részt  vesz  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  által  2017.  évre  meghirdetett
pályázati eljáráson.
A pályázati  célokat  az  egyes  pályázati  ablakok tekintetében az  alábbiak  szerint  határozza
meg:
Pályázati
ablak 
száma

Pályázati ablak megnevezése Pályázati cél

1.) Pályázati önerő biztosítása ----
2.) Az életminőséget javító beruházások Sportcsarnok (Madocsa, Paksi út 

61.) felújításának I. üteme
3.) Biztonságos életvitelt segítő beruházások Járdák felújítása
4.) Energetikai racionalizálási projektek 

megvalósításának támogatása
Önkormányzati Hivatal(Madocsa, 
Fő u. 24.) energetikai felújítása

5.) Helyi építészeti értékek megőrzése ---
6.) Településfejlesztési tervek és egyes helyi 

beruházások komplex tervezési 
folyamatának támogatása

Óvoda (Madocsa, Paksi út 19.) 
udvarán lévő külön épület  
bölcsődévé alakításának 
tervkészítése

7.) Közösségi települési programok támogatása XXI. Falunap megrendezése

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatok előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: 2018. január 20.

7. Napirend tárgyalása

Tárgya: Könyvtárhasználati Szabályzat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódóan a képviselők megkapták az írásos
anyagot, felkéri Baksa Istvánné könyvtárvezetőt a tájékoztatásra.

Baksa  Istvánné:  A  könyvtár  használatára  vonatkozó  Szabályzat  januárban  készült  el,
azonban december 1-től változott a nyitvatartási idő, ezért ezt a változást a Szabályzatban is
aktualizálni kell. A dokumentum egyébként rögzíti, hogyan lehet valaki könyvtártag, milyen
szolgáltatások érhetők el  a  könyvtárban,  hogyan lehet  kölcsönözni  és milyen nyitvatartási
időben lehet igénybe venni a szolgáltatásokat.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára:  Kéri, hogy aki a Könyvtárhasználati  Szabályzat elfogadásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2017.(XII.13.) határozata

a Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Könyvtári,
Információs  és  Közösségi  Helyen  (Madocsa,  Fő  u.  19.)  igénybe  vehető  nyilvános
könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó Könyvtárhasználati Szabályzatot jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szabályzat aláírására: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: 2017.december 14.

8. Napirend tárgyalása

Tárgya: A 2016. és 2017. évi könyvtár munkáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A beszámolót megkapták a képviselők. Felkéri Baksa Istvánné
könyvtárvezetőt a tájékoztatásra.

Baksa  Istvánné:  A  beszámoló  a  Könyvtár  jelenlegi  helyzetét  tükrözi,  minden  lényegest
dolgot tartalmaz. A Könyvtár 2013-ban csatlakozott a Megyei Könyvtárhoz, előtte a Paksi
Kistérségi Társulás keretében működött, az is jó volt, de most nagyon sok  támogatást ad a
megye, jól járt a Könyvtár a társulással. 1 fő könyvtáros és 1 fő kulturális közfoglalkoztatott
dolgozik  a  Könyvtárban.  Minden  héten  hat  napon  állnak  a  lakosság  rendelkezésére  a
beszámolóban részletesen leírt szolgáltatásokkal. Jövőre szeretnék bevezetni a diavetítést, erre
a  mai  világban  ismét  nagy szükség lenne.  A beszámoló  ismerteti,  hogy pályázatok  révén
milyen  fejlesztések  valósulhattak  meg  az  épület  és  az  eszközök  tekintetében.  Jelenleg  is
folyamatban van egy pályázat beadása, ezen különböző eszközök használatára lehet igényt
benyújtani.  Vannak állandó  és  vannak  eseti  rendezvények,  amelyek  színesítik  a  település
programkínálatát,  változó a részvételi arány. Örömmel mondja, hogy a Könyvtár korszerű,
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minden korosztály számra kulturált teret biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a közösség
élethez.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, aki elfogadja a 2016-2017.
évi könyvtári munkáról szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2017.(XII.13.) határozata

a 2016. és 2017. évi könyvtári munkáról szóló beszámoló  elfogadásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Könyvtári,
Információs és Közösségi Hely (Madocsa, Fő u. 19.)  2016. és 2017. évi könyvtári
munkájáról  szóló  beszámolót  megtárgyalta,  és  a  jelen  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Könyvtár értesítése: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: azonnal

9. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a)Református Egyházközség támogatási kérelmének tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  Hagyománnyá  vált,  hogy  az  önkormányzat  minden  évben
támogatja az egyházi karácsonyi rendezvényt. Tavaly 80.000 Ft támogatást adott a Képviselő-
testület,  az  idén  javasolja,  hogy emeljék  meg  ezt  az  összeget  110.000,-  Ft-ra  mivel  idén
Adventi  koncert  is  lesz,  ennek költségéhez  is  hozzájárulnának.  Kéri  a Pénzügyi Bizottság
Elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság javasolja a 110.000 Ft támogatás megállapítását.

Gelencsérné Tolnai Klára: Aki egyetért azzal, hogy a Madocsai Református Egyházközség
által  szervezett  gyülekezeti  gyerekkarácsony és Adventi  koncert  megtartásához 110.000 Ft
kerüljön megállapításra, kézfeltartással szavazzon.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2017.(XII.13.) határozata

a Madocsai Református Egyházközség gyülekezeti gyerekkarácsony támogatásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Református
Egyházközség karácsonyi rendezvényeinek- gyülekezeti  gyerekkarácsony és adventi
koncert -  támogatását határozza el.
Az  Egyházközség  részére  nyújtandó  110.000,-  Ft   támogatást  2017.  évi
költségvetésében biztosítja.
Az  Egyházközségnek  a  támogatásról  a  felhasználást  követő  60  napon  belül  kell
elszámolnia az önkormányzat felé.

Határidő: határozat megküldése  Egyházközség részére: 2017.12. 18.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b)  Sportcsarnok  és  a  volt  felső  tagozatos  iskolával  kapcsolatos  tervezői  szerződés
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület előtt  ismeretes, hogy a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési  Alapítványnál az önkormányzatnak határidőcsúszás miatt  van egy vesztes
pályázata,  amely  a  Sportcsarnok  és  a  volt  felső  tagozatos  iskola  részletes  terveinek
elkészítéséről szólt. A tervekre azonban az önkormányzatnak nagy szüksége van, hiszen ezek
nélkül a kivitelezésre a továbbiakban nem tud pályázni. A  pályázat alapján a tervezést az
ArchiGeoPlan Mérnöki Szolgáltató Kft. már korábban  megkezdte, és várhatóan hamarosan
be is fejezi. A tervek elkészítésére  vonatkozó szerződés-tervezetben szereplő 2.032.000 Ft
vállalkozói  díj  elfogadható,  viszont  a  teljesítési  határidők  nem,  hiszen  a  Sportcsarnok
felújítására  vonatkozó pályázatot  január  31-ig be  kell  adni,  ezért  ezt  a  határidőt  javasolja
január 5. napjában megállapítani. A volt általános iskola tervei nem annyira sürgősek, de a
korábbiakból okulva rövidebb határidőt, február 5. napját javasolja megállapítani a teljesítés
határidejéül. Kéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.

Vörös Bálint:  A Pénzügyi Bizottság a tervezési szerződés megkötésével, a benne szereplő
árral egyetért, a teljesítést  a Polgármester Asszony által javasolt határidők szerint  javasolja
megállapítani.

Gelencsérné  Tolnai  Klára:  Javasolja  az  ArchiGeoPlan  Mérnöki  Szolgáltató  Kft-vel  a
tervezői szerződés megkötését azzal a módosítással, hogy  a teljesítési határidők a következők
szerint módosuljanak„2.1/Iskola hasznosítása társasházként engedélyezési terv 2018.február
5., 2.2./Sportcsarnok részleges felújítása kiviteli tervdokumentáció: 2018.  január  5.”,
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal az
alábbi a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2017.(XII.13.) határozata

A Sportcsarnok és a volt felső tagozatos általános iskola terveinek elkészítésére vonatkozó
tervezői szerződés megkötéséről

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  ArchiGeoPlan  Mérnöki
Szolgáltató Kft-vel (7030 Paks,  Kodály Z. u. 6. fsz/1.,  adószám: 13815938-2-17) tervezői
szerződést köt a „Sportcsarnok részleges felújítása kiviteli terveinek, és a volt felső tagozatos
általános iskola hasznosítása társasházként engedélyezési tervének elkészítése” tárgyában.
A vállalkozó díjat a Képviselő-testület bruttó 2.032.000, Ft-ban állapítja meg, melyet 2018.
évi költségvetésében biztosít.
A határozat mellékletét képező tervezői szerződést az alábbi módosítással fogadja el:

„2./Teljesítési határidő
2.1/Iskola hasznosítása társasházként engedélyezési terv 2018.február 5.
2.2./Sportcsarnok részleges felújítása kiviteli tervdokumentáció: 2018. január 5.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tervezői szerződést a fenti 
módosítással írja alá.

Határidő: szerződés aláírására: 2017. december 20.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A Polgármester asszony az ülést 17 óra 15 perckor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                                   dr. Orbán Zsuzsanna
polgármester jegyző

Soós Ferencné                          Vörös Bálint
jegyzőkönyv - hitelesítők


