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Jegyzőkönyv
Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Bölcske Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. december 15-én 17 órai kezdettel tartott közös
Képviselő-testületi ülésen.
Az ülés helye: Madocsa, Faluház
7026 Madocsa, Fő u. 14.
Jelen vannak:
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester, Szántó Zoltán alpolgármester, Bán Bálint Géza, Blatt György, Soós Ferencné,
Vörös Bálint Képviselő-testületi tagok. dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Tubáné Benák Ibolya
aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Baranya István
polgármester, Hanák Leó alpolgármester, Kadvány Szilvia, Kiss Sándor, Kovácsné Kövics
Krisztina, Somogyi Csaba, Varga Bálint Képviselő-testületi tagok. dr. Orbán Zsuzsanna
jegyző.
Napirend előtt:
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a települések Képviselő-testületeinek tagjait, jegyző
asszonyt. aljegyző asszonyt, és a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő, jelen van. Az ülést
megnyitom.
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Blatt György és Soós
Ferencné Képviselőket javaslom, kérem a Képviselőket a javaslatom elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek, Blatt György és Soós Ferencné Képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi munkájáról készült beszámolót javaslom tárgyalásra.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az
alábbi napirendet tárgyalja:
1. Beszámoló a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
Gelencsérné Tolnai Klára: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 5 éve működik.
Létrejöttét jogszabályi előírás tette szükségessé, mivel Madocsa lakosságszáma hivatalosan
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nem érte el a 2000 főt, önálló hivatalként nem működhettünk tovább. Bölcske Község
Önkormányzatával különböző beruházások során sok közös feladatunk volt, illetve több
társulásnak is a tagjai vagyunk, amelyekben jól tudtunk, és tudunk együtt dolgozni. A közös
hivatal dolgozói napi kapcsolatban vannak egymással, úgy érzem, elég hatékonyan segítik
egymás munkáját. Mindenkinek szeretném megköszönni az éves munkáját, és azt kívánom,
hogy továbbra is ilyen barátsággal viszonyuljanak egymáshoz. Felkérem jegyző asszonyt a
napirenddel kapcsolatosan a tájékoztatásra.
dr. Orbán Zsuzsanna: A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkáját összefoglaló
beszámoló sok számbeli adatot tartalmazó, száraz anyag. Nem rég óta vagyok a két település
kollégái között, nagy tapasztalatokról még nem tudok beszámolni, azt viszont ez alatt a rövid
idő alatt már tapasztaltam, hogy mindkét hivatal elkötelezett, jó köztisztviselőkkel van
megáldva. Ez nagyon nagy szerencse a mai időben, mert jó és hűséges, a települést ismerő
szakembereket nagyon nehezen lehet talál. Továbbra is azt szeretném, és arra kérném a
Képviselő-testületek tagjait, hogy becsüljék meg a dolgozóikat, mert valóban nagy kincsek a
településeknek szakmailag és emberileg egyaránt. Köszönöm a dolgozóknak és a Képviselőtestületek tagjainak a támogatást, segítséget, amit eddig kaptam, bíztató képet mutat a jövőt
illetően, hogy a közös munkánknak nem lesznek akadályai. Békés, boldog ünnepet, erővel
felvértezett új évet kívánok mindenkinek.
Baranya István: Ismeretes, hogy Bölcskén viszonylag nehéz évet zárunk. A munkában való
segítségnyújtást szeretném megköszönni a madocsai hivatal munkatársainak is, külön
kiemelve az aljegyző asszonyt és Araczki Antalnét, akik nagyon sok dologban a segítségünkre
voltak, nagy mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy gördülékenyebben tudjuk tovább folytatni
a dolgainkat. Én is minden jelenlévőnek boldog ünnepet kívánok.
Tubáné Benák Ibolya: Ahogy jegyző asszony is mondta, nagyon részletes, sok számadattal
alátámasztott beszámolót kaptak a Képviselő-testületek tagjai, melyből látható, hogy a Hivatal
dolgozói milyen munkát, milyen szakterületeken végeztek. A munkatársak azonban sok olyan
munkát végeznek, amelyek nem szerepelnek a beszámolóban, ugyanis a helyi lakosság
nagyon sok esetben keres meg bennünket olyan ügyekkel, ami már nem tartozik a
hatáskörünkbe, vagy nem is volt soha hivatali feladat, illetve akkor is, ha nem tudnak
eligazodni a hatóságok rengetegében, nem tudják, hogy kihez kell fordulni. Azt gondolom,
hogy ez plusz feladat más hivatalokhoz képest. A mi településeinken nem ügyfélként, hanem
helyi lakosként próbáljuk meg kezelni az embereket, akik ügyes bajos dolgaikkal
kapcsolatosan bátran fordulhatnak segítségért a hivatal dolgozóihoz. Nehéz év áll mögöttünk,
és azt hiszem elmondhatom, hogy ennek köszönhetően, vagy sem, de talán ilyen szoros
kapcsolat még nem volt a két hivatal dolgozói között, mint az idei évben. Tudjuk, hogy a
következő év sem lesz könnyebb, országgyűlési választások lesznek, tovább folytatódik az
ASP rendszer bevezetése, de biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tud küzdeni ezekkel
az akadályokkal. Kérem Képviselő-testületek tagjait, hogy a jövőben döntéseikkel anyagilag
és erkölcsileg is támogassák a munkánkat, abban az esetben is, ha a munka elvégzése esetleg
a hivatali létszám bővítését indokolja. Mindenkinek boldog ünnepet kívánok.
Gelencsérné Tolnai Klára: Megkérdezem a jelenlévőket, van-e valakinek kérdése,
észrevétele a beszámolóval kapcsolatosan? Ha nincs, kérem kézfeltartással szavazzanak
elfogadásáról.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2017.(XII.15.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Baranya István: Kérem Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait a
beszámoló elfogadására:
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a
következő határozatot hozza:
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2017.(XII.15.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el.
A polgármester asszony az ülést 17 óra 30 perckor bezárja.
K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

dr. Orbán Zsuzsanna
jegyző

Blatt György
Soós Ferencné
jegyzőkönyv - hitelesítők

