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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 23-án 17 órai 

kezdettel tartott ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

                        7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Bán Bálint Géza, Blatt György, Böde 

Istvánné, Soós Ferencné Képviselő-testületi tagok. dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Tubáné 

Benák Ibolya aljegyző. dr. Kuti István r. ezredes, Kulcsár Szabolcs r. alezredes. Tarczal 

Gyuláné Alapszolgáltatási Központ intézményvezető. A lakosság részéről két fő, Csapó 

Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

Az ülésről igazoltan távol: Vörös Bálint képviselő. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnia Klára polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Képviselőket, dr. 

Kuti Istvánt, a Paksi Rendőrkapitányság és Kulcsár Szabolcsot, a Dunaföldvári Rendőrőrs 

képviselőit, valamint a lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület ülése határozatképes, a hét tagú Testületből öt 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 

Böde Istvánné Képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

Bán Bálint Géza és Böde Istvánné Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívó szerinti 

napirendi pontokat javasolta a Képviselő-testületnek tárgyalásra. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő napirendet tárgyalta: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. A Paksi rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolója Paks járás 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az 

azokkal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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3. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Javaslat az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet 

elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Javaslat a Magyar Államkincstár által Madocsa Község Önkormányzata és 

intézményeinél végzett vizsgálat ellenőrzési jelentésének megtárgyalására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. A 2017. évi belső ellenőrzésről készült jelentés tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. Javaslat a „Madocsa községháza részleges felújítása” tárgyú JETA-88-2017 azonosító 

számú közbeszerzés eljárás megindítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és működési 

szabályzatának, és Házirendjének módosítására irányuló javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

10. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 262015. (III.1.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

11. Átfogó értékelés Madocsa Község Önkormányzatának 2017. évben végzett 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

12. Javaslat a 2018/2019 nevelési évben indítandó óvodai csoportszám meghatározására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

13. Egyebek  

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2018. (V.23.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2018. (III.21.), a 39/2018. 

(III.21.), a 40/2018. (III.21.), a 41/2018. (III.21.), a 42/2018. (III.21.), a 43/2018. (III.21.), a 

44/2018. (III.21.), a 47/2018. (III.21.), a 48/2018. (III.21.), az 52/2018. (IV.4.), az 53/2018. 

(IV.4.), az 54/2018. (IV.4.), az 55/2018. (IV.4.), az 58/2018. (IV.4.), az 59/2018. (IV.4.) és a 

60/2018. (IV.19.) határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

  

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolója a Paks járás 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azokkal 

kapcsolatos feladatokról  

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

                         

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Nagyon részletes beszámolót kaptak a Képviselők 

a paksi rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2017. évben végzett munkájáról. 

Megkérdezte dr. Kuti István ezredes urat, kívánja e kiegészíteni a beszámolót? 

dr. Kuti István r. ezredes: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az ülésen jelen lévő 

madocsai polgárokat. A rendőrség tevékenységére vonatkozóan kiegészítést nem kíván 

hozzáfűzni a beszámolóhoz, úgy véli, hogy az abban szereplő adatok mutatják a rendőrség 

által végzett munkát. Az elmúlt évben a napi tevékenységek mellett folytatódott a 

határszolgálat teljesítéséhez a Paksi rendőrkapitányság területéről a létszámelvonás. 

Valamivel kevesebb alkalommal teljesítettek szolgálatot a kollégái, viszont ennyivel kevesebb 

alkalommal is voltak jelen a településeken.. Jó hír, hogy az elmúlt évben a sorozatbetörések 

száma csökkent, a Paksi Rendőrkapitánysághoz tartozó 14 településen 2010-ig átlagosan 78 

betörés történt egy évben, tavaly 12 alkalommal történt ilyen bűneset. A lopások száma is 

csökkent, viszont a garázdaság, a testi sértések, a személy ellen elkövetett jogsértések száma 

az összes bűncselekményekhez képest továbbra is magas, a hét végi hangoskodások, 

virtuskodások mellet az ital és esetleg egyéb bódító hatású anyag fogyasztásnak 

következtében. Sajnos a közlekedési balesetek száma sem csökkent, a halálos balesetek száma 

továbbra is évi 2 körül van a Paksi rendőrkapitánysághoz tartozó települések területén belül. 

Fokozott ellenőrzéseket folytatnak a kollégái külön a Paksi Rendőrkapitányság és külön a 

Dunaföldvári Rendőrőrs területén. A beszámoló adataiból is látható, hogy jelentősen 

megemelkedett az ittas vezetők száma. Szerencsére ezekben az esetekben komolyabb 

sérüléssel járó balesetek nem történtek, inkább az anyagi károk keletkeztek.   

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte az ezredes úr tájékoztatását. 

Várható, hogy a Paks2 beruházás kapcsán bővül a kapitányság létszáma? Kaptak erre 

vonatkozóan ígéretet? 
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dr. Kuti István r. ezredes: Ígéretet kaptak a létszám bővítésére. 70 fővel szerették volna 

bővíteni a Paksi Rendőrkapitányság létszámát, egyenlőre a felére kaptak ígéretet, azonban ez 

a létszám jelenleg még nem áll rendelkezésre. Szükség esetén a készenléti rendőrségtől 

kapnak segítséget.  

Böde Istvánné képviselő: Nagyon részletes, mindenre kiterjedő beszámolót kaptak a 

rendőrség 2017. évi munkájáról.  A beszámoló adatai láttán örül, hogy a bűnözést tekintve 

Madocsa egy kis buroknak számít, azonban bármikor megjelenhetnek rossz szándékú 

emberek, mint ahogy az idén volt is már erre példa. Jó lenne megőrizni a települést ilyennek, 

ezért örül, ha az utcákban rendőrautóval találkozik. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte az ezredes úr tájékoztatóját. 

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye a beszámolóhoz, az elhangzottakhoz? 

 

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 Paksi 

Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolóját Paks járás közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azokkal kapcsolatos 

feladatokról – elfogadta. Határidő: Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 

értesítésére: 2018. május 31. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester” 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2018. (V.23.) határozata 

A Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs  Paks járás közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azokkal kapcsolatos 

feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság és a 

Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolóját Paks járás közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről, és az azokkal kapcsolatos feladatokról – elfogadta. 

 

Határidő: Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs értesítésére: 2018. május 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülést megelőzően tartott ülésén a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról készített beszámolót. Felkérte 

Soós Ferencnét az ülésen elhangzottakról a Képviselők tájékoztatására.  

 

Soós Ferencné Pénzügyi bizottság ülését levezető bizottsági tag:  Az önkormányzat 2017. 

évi költségvetési rendeletének módosítása kötelező feladata a Képviselő-testületnek. A 

rendelet módosítását  a központi előirányzatok év közbeni módosítása, másrészről az előre 

nem látható bevételek és kiadások pontosítása tette szükségessé. A Pénzügyi Bizottság a 

Rendelet módosítását a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele a napirendhez kapcsolódóan. 

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő rendeletet alkotta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  

 

1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet 

elfogadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság korelnökét 

tájékoztassa a jelenlévőket a napirenddel kapcsolatosan az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi bizottság ülését levezető bizottsági tag: A Bizottság az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolót megtárgyalta. E szerint az 

önkormányzat nagyon jó évet zárt  az elmúlt   évben. Az önkormányzat bevételei 312.612 

ezer forintra, a kiadásai 196.535 ezer forintra teljesültek. A 2017. évi gazdálkodás során 

keletkezett pénzmaradvány 115.637 ezer forint. A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2017. 

évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A 2017. évi gazdálkodásról készült beszámoló fő 

számait tekintve az önkormányzat bevételei 312.612 ezer forintra, kiadásai 196.535 forintra 

teljesültek az elmúlt évben. Az adatokat tekintve megállapítható, hogy fejlesztésekre az 

önkormányzat költség vetésének 18 – 20 %-át fordították. Ebben sajnos közrejátszott az a 

tény, hogy nem igazán voltak fejlesztési lehetőségekre pályázatok. A jelentős 

pénzmaradványhoz hozzájárul, hogy a fogorvosi rendelő és a szolgálati lakás felújítására a 
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támogatást már 2017 elején megkapták, azonban a munkákat csak az idei évben tudják 

megkezdeni. A támogatást elkülönített számlán kezelik. Az elmúlt évben szerették volna 

megvalósítani a Bölcskei úti buszmegálló felújítását is, azonban az engedélyezési eljárások 

elhúzódása miatt ez a beruházás sem valósult meg.  Ezek a tényezők is hozzájárultak a 100 

millió forint feletti pénzmaradvány keletkezéséhez. Ez a pénzmaradvány azonban nem 

szabadon felhasználható összeg, meg vannak a célok, mire lehet fordítani. Működési kiadások 

fedezetére 158 millió forintot használtak fel, amelyből jó színvonalon biztosították 

intézményeik működését, illetve még a Madocsai református Iskola működéséhez is 10 millió 

forint támogatást biztosított a Képviselő-testület.  Megnyugtató, hogy a 2018-as gazdasági 

évet 116 millió forint pénzmaradvánnyal kezdi az önkormányzat, még akkor is, ha ennek az 

összegnek a fele kötelezettséggel terhelt. Nagy biztonságot jelent az idei évi költségvetés 

végrehajtásához.  

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony felkérte a Képviselőket az  önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal az 

alábbi rendelet alkotta: 

 

Madocsa Község önkormányzatának Képviselő testülete 

6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtásáról 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Magyar Államkincstár által Madocsa Község Önkormányzata és 

intézményeinél végzett vizsgálat ellenőrzési jelentésének megtárgyalására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Magyar Államkincstár Tolna Megyei 

Igazgatóság szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folytatott le az önkormányzatnál és a 

hozzá tartozó intézményeknél. Az ellenőrzés egy éven át tartott, 2017. áprilisában kezdődött 

és az idén áprilisban fejeződött be. Ekkor készült el az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv. Az 

ellenőrzés folyamán közbenső jegyzőkönyvek készültek az ellenőrzés folyamán észlelt kisebb 

hiányosságokról, amelyeket idő közben orvosolni lehetett. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 

ellenőrzésről készült jelentést. Felkérte a Bizottság korelnökét a Testület tájékoztatására. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi bizottság ülését levezető bizottsági tag: Az Államkincstár 

munkatársai meghatározott ellenőrzési módszerek alapján végzeték a munkájukat. Az 

ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására intézkedési tervet kellett készíteni, aminek 

elfogadása megtörtént. A hibák javításának ellenőrzésére az Igazgatóság 2019. évben 

utóellenőrzést fog végezni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben megállapítást nyert, 

hogy az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az Önkormányzatnál és az  
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által irányított költségvetési szerveknél a vizsgált mérlegjelentések és a költségvetési 

jelentések jelentős hibát nem tartalmaznak. Fontosnak tartja kiemelni azt a megállapítást, 

hogy „a kapcsolattartóként kijelölt gazdálkodási ügyintéző ellenőrzéshez és a munkaköréhez 

tartozó feladatainak ellátáshoz való hozzáállása kiemelkedően felelősségteljes, példa értékű.” 

A Pénzügyi Bizottság az ellenőrzési jelentést a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolta.  

 

 

Tubáné Benák Ibolya aljegyző: Az ellenőrzésről készült jelentésben az ellenőrzött 

szervenként intézkedési terv készítését írták elő, amelyet el is készítettek, megküldésre került 

a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához.  Ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke 

is mondta, az ellenőrzési jelentés Araczki Antalné pénzügyi ügyintéző munkáját dicséri. A 

jelentésben megállapított hiányosságok többségükben a szabályzatok tekintetében 

fogalmazódtak meg. Az intézkedési tervet az Igazgatóság elfogadta. Az abban megjelölt 

feladatok közül egy pont javítása mindkét intézmény tekintetében teljesült a 2017. évi 

beszámoló elfogadásával, ugyanis a beszámolóhoz csatolni kell az intézményvezetők belső 

kontrolltevékenységek végrehajtására vonatkozó nyilatkozatát. Sajnos a gyakorlatban a belső 

kontrolltevékenységekre vonatkozó előírások nem teljesülnek egészében, ezért az 

intézményvezetők a kormányrendelet szerinti nyilatkozatban rögzítették azokat a szükséges 

intézkedéseket, amelyeket még meg kell valósítani.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Ahogy a Pénzügyi bizottság elnökétől is 

elhangzott, az ellenőrzés nem tárt fel olyan hibát, ami a beszámoló valós képét torzítaná. 

Számára ez azt jelenti, hogy  nem történt olyan dolog a könyvelés, vagy a kifizetések során, 

ami nem a szabályok szerint valósult volna meg. Fontos, hogy az ellenőrök által tett 

hiányosságok az intézkedési tervben meghatározott határidőre javításra kerüljenek, a 2019. 

évre tervezett utóellenőrzés során már ne hibaként szerepeljenek. Magyar Államkincstár által 

Madocsa Község Önkormányzata és intézményeinél végzett vizsgálat ellenőrzési jelentését a 

Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

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 Magyar 

Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által Madocsa Község Önkormányzatánál és 

költségvetési szerveinél folytatott 474/2017-es szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésről 

készült jelentést megtárgyalta. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy az ellenőrzés során 

feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, amely meghatározta a 

hibák javításának határidejét és felelőseit. Felhívja az intézmények vezetőit, hogy az 

intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről gondoskodjanak. Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, intézményvezetők.” 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2018. (V.23.) határozata 

a Magyar Államkincstár által Madocsa Község Önkormányzata és intézményeinél 

végzett vizsgálat ellenőrzési jelentésének tárgyalásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 

Tolna Megyei Igazgatósága által Madocsa Község Önkormányzatánál és költségvetési 

szerveinél folytatott 474/2017-es szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésről készült 

jelentést megtárgyalta. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy az ellenőrzés során 

feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült, amely 

meghatározta a hibák javításának határidejét és felelőseit. Felhívja az intézmények 

vezetőit, hogy az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről gondoskodjanak. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

  Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, intézményvezetők 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A 2017. évi belső ellenőrzésről készült jelentés tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A belső ellenőrzés kötelező feladata az 

önkormányzat, az ellenőrzési munkát a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, a 

belső ellenőrzési csoport munkatársai végzik. Az ellenőrzés célját a belső ellenőrzési terv 

elfogadásával a Képviselő-testület határozta meg. Az ellenőrök az elmúlt évben a könyvtárnál 

végeztek szabályszerűségi vizsgálatot.  A Képviselő-testület ülését megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a 2017. évre vonatkozó ellenőrzési jelentést. Felkérte Soós Ferencné 

korelnököt, tájékoztassa a jelenlévőket a Bizottság ülésén elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi bizottság ülését levezető bizottsági tag: A Pénzügyi Bizottság a 

könyvtárnál lefolytatott szabályszerűség vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentést 

megtárgyalta. A belső ellenőrök az ellenőrzés során kisebb hiányosságokat tártak fel, melyek 

megszüntetésére intézkedési terv készítését írták elő. Az intézkedési tervben meghatározott 

feladatok jelentős részének teljesítése a megadott határidőre megtörtént. A Pénzügyi Bizottság 

a 2017. évi belső ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megkérdezte a jelenlévőket, van-e valakinek 

kérdése, véleménye az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatosan? 

 

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 2017. évi 
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belső ellenőrzésről készült jelentést elfogadja. Határidő: Belső Ellenőrzési Csoport 

értesítésére: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester” 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2018.(V.23.)  határozata 

a 2017. évi belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső 

ellenőrzésről készült jelentést elfogadja. 

 

 Határidő: Belső Ellenőrzési Csoport értesítésére: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a „Madocsa községháza részleges felújítása” tárgyú JETA-88-2017 

azonosító számú közbeszerzés eljárás megindítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület május 14-i ülésén döntött 

arról, hogy közbeszerzési eljárást folytat le a községháza részleges felújítására. A 

közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft-t bízta 

meg. Az Iroda munkatársai a mai ülésre elkészítették az ajánlattételi felhívást, valamint 

javaslatot tettek, mely gazdasági szereplők részére történjen meg annak megküldése. A 

gazdasági szereplők a következő: Pakett Kft Paks, KHB Kft Paks, Partner Építő Kft Paks, 

Colortech Malerbetrieb Kft Paks, és a Lambs Bau Kft Paks. A Képviselőknek döntést kell 

hozniuk az Ajánlattételi felhívás elfogadásáról, valamint jóvá kell hagyniuk, hogy az a 

felsorolt vállalkozások részére kerüljön megküldésre. Felkérte a Testület tagjait az 

előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2018. (V.23.) határozata 

„Madocsa községháza részleges felújítása” tárgyú JETA-88-2017 azonosító számú 

pályázat vonatkozásában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLII. tv. (továbbiakban: Kbt.) alapján a „Madocsa községháza részleges 

felújítása” tárgyában közbeszerzési eljárást indít, mely eljárás szerepel Madocsa 

Község Önkormányzatának 2018. évi Közbeszerzési tervében. 
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A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező Ajánlattételi felhívást 

megtárgyalta és annak tartalmát elfogadja. 

 

A Képviselő-testület a Kbt. 115. § (2) alapján elhatározza, hogy közvetlen írásban, az 

alábbi gazdasági szereplők részére történjen az ajánlattételi felhívás megküldése: 

 

1. Pakett Kft 7030 Paks, Szent János u. 12. 

2. KHB Kft 7030 Paks, Kölesdi u. 27. 

3. Partner Építő Kft, 7030 Paks, Vasút u. 2. 

4. Colortech Malerbetrieb Kft 7030 Paks, Újtemplom u. 28. 

5. Lambs Bau Kft 7030 Paks, Fecske u.6. 

 

Határidő: Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft (székhely: 7090 Tamási, Vas  

Gereben u, 1.) részére határozat megküldése: 2018. május 25. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testületnek a beérkező ajánlatok 

elbírálására, a döntés előkészítésére bíráló bizottságot kell létrehoznia, mivel a korábban 

megválasztott bizottság megbízatása lejárt. A községháza felújítása a fogorvosi rendelő 

felújításához hasonló feladat, ezért a bíráló bizottság tagjai közé azokat s személyeket 

javasolták megválasztani, akik abban közreműködtek, a jogi és közbeszerzési szakértelem 

biztosítására a Bujdosó Közbeszerzési Iroda munkatársát, dr. Horváth Helena Zsuzsannát, a 

szakmai hozzáértés biztosítására Szabóné Kovács Annamáriát, a pénzügyi szakértelem 

biztosítására Rostás Györgynét, valamint a Képviselő-testület részéről tanácskozási joggal 

Böde Istvánnét javasolta delegálni. Felkérte a Képviselőket a bíráló bizottság, valamint annak 

tagjainak megválasztására az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2018. (V.23.) határozata 

„Madocsa községháza részleges felújítása” tárgyú JETA-88-2017 azonosító számú pályázat 

vonatkozásában közbeszerzési Bíráló bizottság létrehozásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

„Madocsa Községháza részleges felújítása” tárgyú JETA-88-2017 azonosító számú pályázat – 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlatok elbírálására és a döntés előkészítésére 

bíráló bizottságot hoz létre. 

 

A Bíráló bizottság elnöke: dr. Horváth Helena Zsuzsanna, aki egyúttal a jogi és közbeszerzési  

 szakértelmet biztosítja a bizottságban. 

 

A Bíráló bizottság további tagjai: 
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a) Szabóné Kovács Annamária, aki a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet 

b) Rostás Györgyné, aki a pénzügyi szakértelmet biztosítja a bizottságban. 

 

A Képviselő-testület részéről a Bíráló bizottságba Böde Istvánné Képviselőt delegálja. 

 

Határidő: a Bíráló bizottság tagjainak megbízatása a közbeszerzési eljárás jogerős  

befejezéséig  tart 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Szántó Zoltán Képviselő 18 óra 15 perckor érkezett a Képviselő-testület ülésére. 

 

 

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és működési 

szabályzatának, és Házirendjének módosítására irányuló javaslat tárgyalása  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2010-ben döntött az 

Alapszolgáltatási Központ alapításáról. Az intézmény szakmai dokumentumainak – Szakmai 

Programjának, Szervezeti és működési szabályzatának, Házirendjének - felülvizsgálatát a 

jogszabályi változások, illetve a 2018. márciusában végzett ellenőrzések javaslatai indokolták. 

 

Tubáné Benák Ibolya aljegyző: Az Alapszolgáltatási Központnál idén márciusban 

törvényességi ellenőrzés folyt a Kormányhivatal által, valamint a Magyar Államkincstár 

szabályszerűségi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során jelentős hibákat nem állapítottak 

meg, a kisebb hiányosságokat javították.  

 

Böde Istvánné képviselő: Az intézmény szolgáltatásai között szerepel a mosás. Ezt 

biztosítani kell? 

 

Tarczal Gyuláné intézményvezető: Kötelező feladat, jogszabály rendelkezik róla. Nappali 

ellátás csak úgy működhet, ha van a személyes ruházat tisztítására lehetőség, erre alkalmas 

helyiség. Ez magába foglalja a mosást is. Nem jellemző a tagok részéről ennek az igénybe 

vétele, tavaly összesen tíz alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatást, az idén két esetben. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat az 

intézmény Szakmai programjának, Szervezeti és működési szabályzatának, valamint 

Házirendjének módosítására vonatkozik. Felkélte a Képviselőket annak elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2018. (V.23.) határozata 

Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, illetve Házirendjének módosításáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madocsa Alapszolgáltatási 

Központ Szakmai Programjának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programot a határozat 2. 

melléklete szerinti tartalommal, 2018. június 1. napjával történő hatályba lépéssel 

elfogadja. 

 

2. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madocsa Alapszolgáltatási 

Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 3. melléklete 

szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a 4. melléklet szerinti tartalommal 2018. június 1. napjával történő 

hatályba lépéssel elfogadja. 

 

3. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Alapszolgáltatási 

Központ Házirendjének módosítását a határozat 5. melléklete szerinti tartalommal, az 

egységes szerkezetbe foglalt Házirendet a határozat 6. melléklete szerinti tartalommal 

2018. június 1. napjával történő hatályba lépéssel elfogadja. 

 

Határidő: 2018. június 1. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

9. Napirend tárgyalása 

Tárgya: Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 

tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az intézményvezető elkészítette az 

Alapszolgáltatási Központ 2017.évi munkájáról a beszámolót, ami összefoglalja a kötelező, és 

az önként végzett feladatokat. Hiányosságként említi, hogy a házi gondozás miatt az Idősek 

Klubja tagjai a délelőttöket egyedül töltik, a gondozónőknek kevés idejük van a velük történő 

foglalkozásra. 

 

Böde Istvánné képviselő: A házi gondozás nagyon időigényes feladat, a gondozóknak kitölti 

a délelőttjüket. Több finanszírozásra lenne szükség ahhoz, hogy még egy főt lehessen 

alkalmazni erre a feladatra. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az Idősek Klubja fenntartása az önkormányzat 

önként vállalt feladata. Az állami normatíva nem fedezi a fenntartását, az önkormányzatnak 
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elég jelentős összeget kell a működéséhez biztosítania. Viszonylag kevesen veszik igénybe a 

Klub szolgáltatását. Jó lenne növelni a létszámot, ezzel több támogatáshoz juthatna az 

intézmény. Ennek érdekében vállalták az idős emberek gépkocsival történő beszállításának 

megszervezését is. Plusz fő alkalmazására az önkormányzatnak nincs anyagi fedezete. A 

település lakossága sajnos öregszik, minden lehetőséget meg kell ragadni az intézmény 

fenntartása, a Klub létszámának növelése érdekében. Megkérdezte a jelenlévőket, van e 

valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatosan? 

 

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 Madocsa 

Alapszolgáltatási Központ 2017. évi munkájáról készült beszámolót elfogadta. Határidő: 

Intézmény értesítésére: 2018. május 31., Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester” 

 

Madocsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2018. (V.23.) határozata 

a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2017. évi munkájáról késült beszámoló 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Alapszolgáltatási 

Központ 2017. évi munkájáról készült beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: Intézmény értesítésére: 2018. május 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte az aljegyző asszonyt a napirenddel 

kapcsolatosan a tájékoztatásra. 

 

Tubáné Benák Ibolya aljegyző: A szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása szorosan kapcsolódik az előző napirendhez. A szociális 

étkezés történhet helyben fogyasztással, illetve elvitellel. Az ellenőrzés során megállapítást 

nyert, hogy az önkormányzat helyi rendeletében nem szerepelt az étel elvitelével  történő 

étkeztetés, ezért azt módosítani kell. Ezen felül módosítani szükséges a rendelet mellékleteit 
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is, mivel azonban  szükséges szerepeltetni  az intézményi térítési díjak számítási módját, ezért 

ez kikerült a mellékletek közül. A térítési díjak változatlanok maradtak.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a képviselőket Madocsa Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról és szociális 

alapszolgáltatásokról szóló 262015. (III.1.) önkormányzati rendelete előterjesztés szerinti  

módosításának elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag -6 igen szavazattal – 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Átfogó értékelés Madocsa Község Önkormányzatának 2017. évben végzett 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte  Tubáné Benák Ibolya aljegyző asszonyt 

a beszámolóval kapcsolatos tájékoztatásra. 

 

Tubáné Benák Ibolya aljegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény írja elő az önkormányzatok számára a beszámoló elkészítését, melyet a Képviselő-

testület által történő elfogadását követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak 

véleményezésre. Az éves értékelést jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek 

megfelelően készült. A településre jellemző adatokról az előterjesztésből részletesen 

tájékozódhattak a Képviselők. Összességében megállapítható, hogy amíg helyben vannak a 

gyerekek, igazán nagy problémák nem fordulnak elő. A jelzőrendszer nagyon jól működik, a 

település jellegéből adódóan  az információk gyorsan terjednek, és valamelyik pontján 

fennakadnak a problémás egyedek. Minden esetben megpróbálják helyben, a jelzőrendszer 

segítségével kezelni a problémákat. Az igazán nagy problémák azonban alapellátásban, a 

gyermekvédelmi szolgálat keretein belül nem kezelhetőek, ezekben az esetekben csak a 

gyámhivatal intézkedésével sikerült eredményt elérni.  

 

Soós Ferencné képviselő: A beszámoló szerint a 7 – 14 éves korosztály száma 139 fő. Az 

iskolába azonban sokkal kevesebben járnak. Tudomása szerint az iskola jelenlegi létszáma 

113 fő. Hol vannak ezek a gyerekek? 

 

Tubáné Benák Ibolya  aljegyző: A beszámolóhoz a Központi Nyilvántartó Rendszer adatait 

használta, ebben a létszámban azonban vannak olyan személyek is, akiknek Madocsán van 

állandó lakóhelyük, de életvitelszerűen más településen, esetleg külföldön élnek. 
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A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2018. (V.23.) határozata 

Madocsa Község Önkormányzata 2017. évben végzett gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelésről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 

évben végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról készített 

átfogó értékelést elfogadja. 

 

Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő           

megküldésére:  azonnal 

           Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

 

12. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a 2018/2019 nevelési évben indítandó óvodai csoportszám meghatározására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést 

megkapták a Képviselők. 2018. április 23-án és 24-én tartott beiratkozáson az óvodába a 

2018/2019 nevelési évre 22 gyermeket írattak be a szüleik. A nevelési évben várható óvodai 

létszám 75 fő. Jelenleg három csoport működik az óvodában. A beiratkozás adatai alapján a 

három csoport és a rendelkezésre álló pedagógus létszám elegendő a gyermekek ellátásához, a 

csoportok számának bővítésére, a dolgozók létszámának emelésére nincs szükség Az óvodai 

csoportra meghatározott maximum létszám átlépésének engedélyezése sem szükséges, mivel 

a létszám egyik csoportban sem haladja meg a 25 főt.  

 

A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 
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Madocsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2018. (V.23.) határozata 

a Madocsai Kölyökkuckó Óvodában 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai 

csoportszámok meghatározására 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Kölyökkuckó 

Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 

csoportban határozza meg. 

 

 Határidő: határozat közlése az intézménnyel: 2018. május 31. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

13. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

a) Javaslat a polgármester 40 éves jubileumi jutalmának megállapítására 

 

Szántó Zoltán alpolgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester 

foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között, választással 

létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület 

gyakorolja  a munkáltatói jogokat. A törvény alapján a kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 

40 év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A 

rendelkezésre álló iratok alapján Gelencsérné Tolnai Klára1974. augusztus 1. napján állt 

először munkába, viszont nem számít bele a közszolgálati jogviszonyba az 1983. 02. 28. 

napjától – 1986. 12. 31. napjáig végzett magánkereskedés. 

Fentiek alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő eszmei kezdete: 1978.06.04., így 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester – mivel jelenleg is sajátos közszolgálati 

jogviszonyban áll – 2018. június 4. napján rendelkezik a 40 éves jubileumi jutalom 

megállapításához szükséges mértékű jogviszonnyal.  

A jubileumi jutalom összege a Kttv. 150. § (2) bekezdés d) pontja szerint 40 éves jogviszony 

esetén öt havi illetménynek megfelelő összeg. Gelencsérné Tolnai Klára polgármester havi 

illetménye 498.585,- Ft, így 2018. június 4. napján 2.492.925,- Ft jubileumi jutalomra 

jogosult, melynek összege a költségvetés összeállításakor betervezésre került. A jubileumi 

jutalom a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének napján esedékes. 

A polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban azt 

már megkapta, de ilyen eset nem áll fenn. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, mint a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a jubileumi jutalom kifizetését jóváhagyni szíveskedjen. 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: 40 éves jubileumi jutalmának megállapításáról 

szóló döntéshozatal során bejelentette személyi érintettségét.  A Képviselő-testület tagjainak a 

következő határozati javaslat elfogadását javasolja: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Gelencsérné Tolnai Klára polgármestert a személyét érintő 40 éves 

jubileumi jutalmának megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.” 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag  – 6 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

82/2018. (V.23.) határozata 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gelencsérné Tolnai Klára 

polgármestert a személyét érintő 40 éves jubileumi jutalmának megállapítására 

vonatkozó döntéshozatalból kizárja. 

 

 

Szántó Zoltán alpolgármester: Felkérte a Képviselőket a polgármester asszony 40 éves 

jubileumi jutalmának megállapításához az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  – 5 igen szavazattal, Gelencsérné 

Tolnai Klára polgármester nem vett részt a szavazásban – a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2018. (V.23.) határozata 

a polgármester 40 éves jubileumi jutalmának megállapításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 2018. június 4. napján 40 éves jubileumi 

jutalomhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (1)-(3) bekezdései, 

valamint 225/L § (1) bekezdése alapján a polgármester részére 2018. június 4. napján 

öthavi illetményének megfelelő összegű, azaz: 2.492.925,- Ft (Kétmillió-

négyszázkilencvenkettőezer-kilencszázhuszonöt forint) jubileumi jutalom kifizetését 

rendeli el. 

 

Határidő: 2018. június 4. 

Felelős: jegyző 
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Napirenden kívül több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 19 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                                dr. Orbán Zsuzsanna 

                              polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

Bán Bálint Géza                                Böde Istvánné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 

 

 

 


