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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének   Pénzügyi  Bizottsága
2017. december 13-án 15.30 órai kezdettel tartott ülésén.

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

Jelen  vannak: Blatt  György,  Soós  Ferencné,  Vörös  Bálint   Pénzügyi  bizottsági  tagok.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Tubáné Benák Ibolya
aljegyző, Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Vörös  Bálint: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  Bizottság  ülése
határozatképes,  az  öt  tagú  Bizottságból  három  fő  jelen  van.  Az  ülést  megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolja, aki elfogadja,  kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Vörös  Bálint: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Soós  Ferencné  bizottsági  tagot  javasolja
megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
Soós Ferencné bizottsági tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Vörös  Bálint: Az  ülés  napirendjeként  a  meghívóban  közölt  napirendi  pontokat  javasolja
tárgyalni.  

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalja:

1. Madocsa Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalása
Előadó: Vörös Bálint Bizottság elnöke

2. Dunaföldvár,  Bölcske,  Madocsa  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás
megszüntetése, zárszámadásának tárgyalása
Előadó: Vörös Bálint Bizottság elnöke

3. Köztemetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Vörös Bálint Bizottság elnöke

4. Sportcsarnok melletti kőszórásos parkoló és bejáró út építésének tárgyalása
Előadó: Vörös Bálint Bizottság elnöke

5. Egyebek
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1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Vörös Bálint  polgármester

Vörös Bálint: Ismert a napirend, hiszen minden év végén véleményezni kell az önkormányzat
belső  ellenőrzési  ütemtervét.  Az írásos  előterjesztésből  látszik,  hogy Madocsán egy belső
ellenőrzés  lesz,  még  pedig  a  szociális  ellátások  szabályossága  tekintetében.   Kérdezi  a
Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatosan? 

A napirendhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Vörös Bálint: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában, javasolja a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékletét képező előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását.

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
44/2017.(XII.13.) határozata

Madocsa Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó
javaslatról

Madocsa   Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi  Bizottsága  a
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
a Képviselő-testület részére  elfogadásra javasolja 
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Dunaföldvár,  Bölcske,  Madocsa  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás
megszüntetése, zárszámadásának tárgyalása
Előadó: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vörös Bálint: Felkéri a polgármester asszonyt a napirenddel kapcsolatos tájékoztatásra.

Gelencsérné Tolnai Klára:2017. július 31-től  a Társulásból visszakerült az óvoda,  ismét
önkormányzati  fenntartású  lett.  Dunaföldvár  Város  Önkormányzata  elkészítette  a  Társulás
zárszámadását, ez alapján 1,7 millió Ft visszajár Madocsának, ennyivel több finanszírozást
utalt át az önkormányzat a Társuláshoz.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Vörös Bálint: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező előterjesztésben
foglalt határozati javaslatot fogadja el a Bizottság. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
45/2017. (XII.13.) határozata

Dunaföldvár,  Bölcske,  Madocsa  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás
megszüntetése, zárszámadásának elfogadására vonatkozó javaslatról

Madocsa   Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi  Bizottsága  a
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
a Képviselő-testület részére  elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Köztemetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vörös  Bálint:  A köztemető  használatának  rendjéről  szóló  7/2001.(VI.18.)  önkormányzati
rendelet   állapítja  meg  a  madocsai  köztemető  használatára  vonatkozó  szabályokat,  és  a
fizetendő díjakat. A Képviselő-testület utoljára 2014. január 1. napi hatállyal emelte meg a
díjak mértékét, azóta nem változtatott. A mostani javaslat is az, hogy a díjak január 1-től ne
emelkedjenek.

Soós Ferencné: Egyetért  azzal,  hogy ne emelkedjenek a díjak.  A temetés költségei így is
megterhelik a hozzátartozókat.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Vörös Bálint:  Javasolja, hogy a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező előterjesztésben
foglalt határozati javaslatot fogadja el a Bizottság. 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 
46/2017.(XII.13.)     határozata   

a köztemetői díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatról

Madocsa   Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi  Bizottsága  a
jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
a Képviselő-testület részére  elfogadásra javasolja 
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke
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4. Napirend tárgyalása

Tárgya: Sportcsarnok melletti kőszórásos parkoló és bejáró út építésének tárgyalása
Előadó: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vörös Bálint:  Kéri a polgármester asszonyt a napirenddel kapcsolatos tájékoztatásra.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  Sportcsarnok  melletti  területen  esős  idő  alkalmával  a
sportrendezvényre érkezők nagyon nehezen tudnak parkolni, sok autó ilyenkor a főút szélén
áll,  ami jelentősen megnöveli  a balesetveszélyt.   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. 

Soós  Ferencné:  A  BA-TU  Kft.  lényegesen  olcsóbb  ajánlatot  adott  a  többieknél,  már
dolgoztak is ilyen területen, ismert a munkájuk.

Vörös Bálint:  Indítványozza,  hogy a Pénzügyi  Bizottság  a  Képviselő-testület  részére   a
Sportcsarnok  (Madocsa,  Paksi  út  61.)  melletti  kőszórásos  parkoló  és  bekötő  út  építése
tárgyában a következő határozat elfogadását javasolja:” 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.”
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 
47/2017.(XII.13.)     határozata   

a Sportcsarnok melletti kőszórásos parkoló és bejáró út építésére vonatkozó javaslatról

Madocsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-
testület részére javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
 „ 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.”

  Határidő: azonnal
  Felelős: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke
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5. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a) Református Egyházközség támogatási kérelmének tárgyalása  
Előadó: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vörös Bálint:  A Református Egyházközség kérelmét valamennyi bizottsági tag megkapta.
Látható,  hogy  a  gyülekezeti  gyerekkarácsonyra  és  az  adventi  koncertre  szeretnének
támogatást kapni.

Gelencsérné Tolnai Klára: 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.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Vörös  Bálint  :   Indítványozza,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  alábbi  javaslatot  tegye  a
Képviselő-testület  részére:”Madocsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Képviselő-testület 110.000
Ft  összegű  támogatást  nyújtson  a  Madocsai  Református  Egyházközségnek  a  gyülekezeti
karácsony és adventi koncert rendezvények megszervezéséhez.”

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 
48/2017.(XII.13.)     határozata   

a Madocsai Református Egyházközség karácsonyi támogatásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Képviselő-testület 110.000 Ft összegű 
támogatást nyújtson a Madocsai Református Egyházközségnek a gyülekezeti 
karácsony és adventi koncert rendezvények megszervezéséhez.

Határidő: azonnal
           Felelős: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

b) Sportcsarnok és a volt  felső tagozatos  iskolával  kapcsolatos tervezői  szerződés
tárgyalása

Vörös Bálint: Kéri a Polgármester Asszonyt a napirenddel kapcsolatos tájékoztatásra.

Gelencsérné Tolnai Klára:  A Bizottság tagjai előtt is 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
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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 itt is
korábbi határidőt – február 5-ét -  kéne megállapítani.  Kéri a Pénzügyi Bizottságot is, hogy
erre tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé.

A Bizottság tagjai részéről hozzászólás nem hangzik el.

Vörös Bálint  :    Indítványozza,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  az  alábbi  határozat   elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek: „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.” Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 3 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 
49/2017.(XII.13.)     határozata   

A Sportcsarnok és a volt felső tagozatos általános iskola tervei  elkészítésére tervezői
szerződés megkötésére vonatkozó javaslatról

Madocsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Pénzügyi  Bizottsága  a  Képviselő-
testület részére a következő határozat elfogadását javasolja:
 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: azonnal
Felelős: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke
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Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.

A Bizottság Elnöke az ülést 15 óra 55 perckor bezárja.

K.m.f.

Vörös Bálint Soós Ferencné
         PB Elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő


