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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2018. április 19-én 9 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,  Böde Istvánné,  Vörös  Bálint  Képviselő-testületi  tagok.  dr.  Orbán Zsuzsanna
jegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Hiányzik: Blatt György, Soós Ferencné Képviselők

Napirend előtt:

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.
Megállapította, hogy az  ülés határozatképes, a 7 tagú Testületből 5 fő jelen van. Az ülést
megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bán Bálint Géza és
Szántó Zoltán Képviselőket javasolta megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Bán Bálint Géza és Szántó Zoltán Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Az  ülés  napirendjeként  a  meghívóban  közölt
napirendi pontokat javasolta tárgyalásra.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalta:

1. Kossuth utca felújítására vonatkozóan kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2. Pályázat benyújtása az Ady Endre utca útburkolatának felújítására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Kossuth utca felújítására vonatkozóan kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  februári  ülésen  tájékoztatta  a  Képviselőket
arról, hogy a Kossuth utca felújítására  15 millió forint  támogatást nyert  a település. Az utca
felújításához  szükséges  önerő  összege  3.600 ezer  forint,  ami  a  2018.  évi  költségvetésben
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tervezésre került.  Évekkel ezelőtt  azért került a Kossuth utca kiválasztásra,  mert indokolni
kellett  az  utca  forgalmát.  Úgy  gondolták,  hogy  az  iskola  épülete,  a  Sportpálya,  a  búcsú
megrendezése kellő indokként szolgál az utca burkolatának felújításához. 
A  felújítási  munkák  elvégzésére  ajánlatot  kért  a  SOLTÚT  Kft-től,a  kalocsai  székhelyű
KORONAÚT Kft-től,  valamint  a  bölcskei  UNIKORN-ÉPKER Kft-től.   Az  ajánlatokat  a
Képviselők  megismerhették.  A  három  ajánlat  közül  a  SOLTÚT  Kft-től  érkezett  a
legkedvezőbb ajánlat,  17.636.808,-  Ft-ért  végeznék el   az  utca burkolatának felújítását.  A
KORONAÚT Kft 18.939.510,- Ft-os, az UNIKORN-ÉPKER Kft 19.476.720,- Ft-os ajánlatot
adott ugyanerre a munkára.

Vörös Bálint képviselő: A SOLTÚT Kft ajánlata a legkedvezőbb, és véleménye szerint  ők
végzik a legjobb munkát a környéken. 

Bán Bálint Géza képviselő: Több munkát végzett  a SOLTÚT Kft a településen,  és amit
megcsináltak,  az még mindig jó.  A Tihany és a Székespart  utcák felújítása is  nagyon jól
sikerült. 

Böde Istvánné képviselő: Mikor kezdenék a munkát?

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Ha a  SOLTÚT Kft-t  bízza  meg  a  Képviselő-
testület, májusban elkészülhet.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a következő határozati
javaslat  elfogadására:  „Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Kossuth utca burkolat felújítási munkáinak elvégzésével a
SOLTÚT Kft-t (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) bízza meg.
A Képviselő-testület  a fenti munkák vállalkozási díját az ajánlatban szereplő 17.636.808,-
forintban állapítja meg és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 30. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 
a következő határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2018. (IV.19.) határozata

a Kossuth utca útburkolat felújítására vonatkozóan  kivitelező kiválasztásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: a Képviselő-
testület) a Kossuth utca burkolat felújítási munkáinak elvégzésével a SOLTÚT Kft-t
(6320 Solt, Kecskeméti út 34.)bízza meg.

A  Képviselő-testület   a  fenti  munkák  vállalkozási  díját  az  ajánlatban  szereplő
17.636.808,- forintban állapította meg.

Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Pályázat benyújtása az Ady Endre utca útburkolatának felújítására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára polgármester: Tájékoztatta  a  Képviselőket,  hogy a napokban
ismét  megjelent  a  Belügyminisztérium  pályázati  kiírása  az  önkormányzati  feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat során a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények  fejlesztésére,  felújítására,  bölcsőde,  óvoda  felújítására,  meglévő
sportlétesítmények felújítására, vagy új létesítmény létrehozására, valamint belterületi utak,
járdák  felújítására  lehet  pályázatot  benyújtani.  Egy  önkormányzat  csak  egy  pályázati  cél
megvalósításával élhet. Az önkormányzati intézmények felújítására más forrásból is nyerhető
támogatás,  az  utak  felújítására  azonban nincs  egyéb pályázati  lehetőség,  ezért  javasolta  a
Képviselőknek, hogy pályázati célként az Ady Endre utca burkolatának felújítását határozzák
meg. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő nagyon rövid, május 2-a.  A pályázat 85 %-
os  támogatottságú,   melyhez  15  %  önerőt  kell  az  önkormányzatnak  a  költségvetésében
biztosítania. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében mezőgazdasági gép beszerzésére
3.200 ezer forint önerő került betervezésre.  A költségvetés elfogadását követően derült  ki,
hogy a gépbeszerzésre benyújtott pályázatot elutasították, így ez az összeg átcsoportosítható
az  Ady  Endre  utca  felújítására  benyújtandó  pályázathoz  szükséges  önerő  biztosítására.
Kevés az esély a pályázat elnyerésére, de ha nem élnek a lehetőséggel, akkor az esélyt sem
adják meg. Kérte a Képviselőket, hogy támogassák az Ady Endre utca felújítására a pályázat
benyújtását. 

Vörös Bálint képviselő: Minden pályázati  lehetőséget meg kell ragadni az önkormányzati
utak felújítására, ezért javasolta a pályázat benyújtását.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a következő határozati
javaslat  elfogadására:  „Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a
továbbiakban:  Képviselő-testület)  pályázatot  nyújt  be  Magyarország  2018.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti „
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, ezen belül a „Belterületi
utak,  járdák,  hidak felújítása”  pályázati  alcélra.  A pályázat  keretében  az  Ady Endre  utca
útburkolat felújítását kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület
felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására.  Határidő:  2018.  május  2.,  Felelős:
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag -5 igen szavazattal – a
következő határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2018.(IV.19.)  határozata

az Ady Endre utca útburkolatának felújítására vonatkozóan pályázat benyújtásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) pályázatot nyújt be Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
ezen belül a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati alcélra. 
A pályázat keretében az Ady Endre utca útburkolat felújítását kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat
2018. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester asszony az ülést 9 óra 20 perckor bezárta.

K.m.t.

Gelencsérné Tolnai Klára                       dr. Orbán Zsuzsanna
polgármester jegyző

Bán Bálint Géza                                Szántó Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítők


