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Jegyzőkönyv
Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 17-én 17
órai kezdettel tartott rendkívüli 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, Blatt György Képviselő. dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Tubáné
Benák Ibolya aljegyző. A lakosság részéről három fő, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Napirend előtt:
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 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 Blatt György és Böde
Istvánné Képviselőket javasolta megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Blatt György és Böde Istvánné 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 napirendeket tárgyalta:
1. Javaslat Vörös Bálint önkormányzati képviselői megbízatásáról való lemondásának
tudomásul vételére
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. Javaslat a JETA-88-2017 „Madocsa Községháza részleges felújítása” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, a nyertes ajánlattevő
kiválasztására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Javaslat a Mezőföldvíz Kft által készített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására, az
ezzel kapcsolatos meghatalmazás, nyilatkozatok aláírására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. Fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatosan felmerült pótmunkákról készült
költségvetés tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Tájékoztató a Fő utca – Zöldmező utca csatlakozásában lévő lejáró felújítási
lehetőségéről
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
1. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat Vörös Bálint önkormányzati képviselői megbízatásáról való lemondásának
tudomásul vételére
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést
megkapták a Képviselők. A Képviselő úr 2018. szeptember 5-én érkezett írásbeli
nyilatkozatában lemondott a képviselői megbízatásáról. Sajnálja, hogy olyan ember távozott a
képviselők közül, aki harminc éven keresztül képviselte a települést. A Képviselő-testületnek
tudomásul kell vennie Vörös Bálint képviselő képviselői megbízatásáról történő lemondását.
Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2018. (IX.17.) határozata
Vörös Bálint önkormányzati képviselői megbízatásáról történő lemondásának tudomásul
vételéről
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörös Bálint önkormányzati
képviselői megbízatásáról történő lemondását tudomásul veszi.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Vörös Bálint képviselői megbízatása
megszűnésének időpontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 30. § (4) bekezdése szerint 2018. szeptember 5. napja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lemondás tényéről a Madocsai Helyi
Választási Bizottságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a JETA-88-2017 „Madocsa Községháza részleges felújítása” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, a nyertes ajánlattevő
kiválasztására
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Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az eljárás nagyon hosszú ideig húzódott. Most
jutottak el az eljárás eredményének kihirdetéséig.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda
Kft a Képviselő-testület döntésének megfelelően öt gazdasági szereplőt kért fel ajánlattételre.
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. augusztus 29-e, 12,00 óra volt. A megadott
határidőre három cég, a paksi székhelyű PAKETT Kft-től, a Partner Építő Kft-től, és a
Colortech Malerbetrieb Kft-től érkezett ajánlat. A Lambs Bau Kft-től a megadott határidőn túl
érkezett ajánlat. A beérkezett ajánlatokra hiánypótlást nem kellett kibocsátani. A Bíráló
Bizottság 2018. szeptember 11-én tartott ülésén elkészítette javaslatát az eljárás eredményére
és a nyertes ajánlattevő személyére. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
napirendet. Felkérte Blatt György bizottsági tagot az ülésen elhangzottak ismertetésére.
Blatt György pénzügyi bizottsági tag: A Képviselő-testület 2018. január 24-i ülésén döntött
arról, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a Hivatal
épületének felújítására. A Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda a közbeszerzési eljárást
lebonyolította. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az eljárás eredményes volt. A
Pénzügyi Bizottság a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve a Képviselő-testület részére a
legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot benyújtó Colortech Malerbetrieb Kft-t javasolta
megbízni a kivitelezési munkák elvégzésével.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy
nagyon rövid idő áll rendelkezésre a munkák elvégzésére, ezért a Képviselő-testületnek a mai
napon döntést kell hoznia a kivitelező kiválasztásáról.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a JETA-88-2017
„Madocsa Községháza részleges felújítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára, a nyertes ajánlattevő kiválasztására a név szerinti szavazásra.
Bán Bálint Géza
Blatt György
Böde Istvánné
Szántó Zoltán
Gelencsérné Tolnai Klára

igen
igen
igen
igen
igen

A név szerinti szavazás aláíróíve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2018.(IX.17.) határozata
A JETA-88-2017 azonosító számú, „Madocsa Községháza részleges felújítása” tárgyú
pályázat vonatkozásában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozataláról, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Madocsa Községháza
részleges felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás), mint ajánlatkérő, az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás keretében az öt felkért
gazdasági szerepelő közül az ajánlattételi határidőig a Colortech Malerbetrieb Kft. (7030
Paks, Újtemplom utca 28.), a Pakett Építőipari és Kereskedelmi Kft., és a Partner Építő
Kft. tett ajánlatot.
2.) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményes volt. Megállapítja továbbá, hogy a Colortech
Malerbetrieb Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Újtemplom utca 28.) ajánlattevő
által benyújtott ajánlat érvényes.
3.) A Képviselő-testület – a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve – nyertes
ajánlattevőnek a Colortech Malerbetrieb Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks,
Újtemplom utca 28.) ajánlattevőt hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték
arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot nyújtott be, és ennek megfelelően a kivitelezési
feladatok ellátásával megbízza.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Colortech Malerbetrieb
Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Újtemplom utca 28.) ajánlattevővel a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel kösse meg a vállalkozási
szerződést.
Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Mezőföldvíz Kft által készített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására, az
ezzel kapcsolatos meghatalmazás, nyilatkozatok aláírására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést
megkapták a Képviselők. A víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében a
szolgáltatóknak szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartamra Gördülő Fejlesztési Tervet kell
készíteni. A MEZŐFÖLDVÍZ Kft elkészítette a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó
felújítási és pótlási tervét, valamint az erre az időszakra vonatkozó beruházási tervét,
melyeket a Képviselő-testületnek, mint ellátásért felelősnek el kell fogadnia. A tervben külön
került megállapításra az elkövetkező 15 évben az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, és a
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szennyvíztisztító telep karbantartására, felújítására fordítható összeg. A mellékelt táblázatok
mutatják ezeknek az ütemekre bontását.
Böde Istvánné képviselő: A táblázatokat átnézve megállapítható, hogy az azonnali feladatok
elvégzésére nagyon kevés pénz áll rendelkezésre.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Nagyon elavult az ivóvízhálózat a településen, de
azért még működik. Jó minőségű vizet iszunk, ezért nincs pályázati lehetőség a hálózat
felújítására. Csak vízminőség javítására vonatkozó pályázatok vannak, hálózat fejlesztésére
nincs pályázati lehetőség.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester asszony a napirenddel kapcsolatosan felkérte a Képviselőket az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2018. (IX.17.) határozata
a Mezőföldvíz Kft. által, a 2019.2033 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos meghatalmazás, nyilatkozatok aláírásáról
1. Madocsa Község Önkormányzata – mint ellátásért felelős – Képviselő-testülete
megbízza a MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t, az előterjesztés 1. melléklete szerinti Gördülő
Fejlesztési beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló eljárásban a Magyar
Energetikai és Körmű-szabályozási Hivatalnál, valamint, az egyéb eljárás során
megkeresett szakhatóság esetében képviselje az Önkormányzatot. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a képviseleti meghatalmazás teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalásával. (az előterjesztés 2. melléklete)
2. Madocsa Község Önkormányzata – mint ellátásért felelős – Képviselő-testülete a
Mezőföldvíz Kft által készített U2040-71 (11-29337-1-001-00-10), U2500-72 (2131501-1-004-00-07) sz. Madocsai víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő
Fejlesztési Terv Beruházási tervét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló
nyilatkozat kiadására a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. (az
előterjesztés 3. melléklete
3. Madocsa Község Önkormányzata – mint ellátásért felelős – Képviselő-testülete a
Mezőföldvíz Kft. által elkészített U2040-71 (11-29337-1-001-00-10), U2500-72 (2131501-1-004-00-07) sz. Madocsai víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő
Fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészét véleményezte, jóváhagyta. Az erről
szóló nyilatkozat kiadására a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. (az
előterjesztés 4. melléklete)
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

6
4. Napirend tárgyalása
Tárgya: Fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatosan felmerült pótmunkákról készült
költségvetés tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Folyik a fogorvosi rendelő felújítása, a burkolási
munkák vannak hátra. Sajnos a rendelő falburkolatának, aljzatának, és a váróterem aljzatának
felújítása nem szerepelt a pályázati költségvetésben, mert a megadott m2 összköltség keretébe
nem fért bele. Ahhoz, hogy az épület felújítása a megfelelő színvonalon megvalósuljon,
szükséges a burkolatok felújítását most elvégezni. Ennek költsége a kivitelező árajánlata
szerint 1.270.074,- forint. Ezen kívül két mosdóhelyiségben ki kell cserélni a régi, rossz
állapotban lévő ablakokat, ami szintén nem szerepelt a pályázati költségvetésben, ennek
összege 230.000,- forint. A fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázat benyújtásakor
tudták, hogy a belső burkolatok költségét nem fedezi a pályázaton elnyerhető összeg. A
pótmunkák elvégzéséhez összesen 1.500.074,- forint szükséges, amit az önkormányzatnak a
saját költségvetéséből kell biztosítania. Ehhez nincs szükség külön bevételi forrás
megjelölésére, mert az eredeti költségvetés tartalmaz annyi forrást ami fedezi. Az idei évre a
Sportcsarnok felújítását tervezték, azonban ez nem valósult meg. A felújítására tervezett
önerő összege fedezetet nyújt a fogorvosi rendelő felújítása során felmerült pótmunkák
költségeinek fedezésére.
Blatt György pénzügyi bizottsági tag: A Pénzügyi Bizottság a fogorvosi rendelő felújítása
során felmerült pótmunkák elvégzésére érkezett ajánlatokat megtárgyalta. A Képviselőtestületnek javasolja elfogadásra.
Szántó Zoltán alpolgármester: A fogorvosi rendelő felújítására benyújtott pályázatban eleve
nagyon alacsonyak voltak a m2 számok, amivel számolhattak.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A tetőcsere és az akadálymentesítés nagyon sok
költséget vonz maga után.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a következő határozati
javaslat elfogadására:”1.) Madocsa Község Önkormányzata
Képviselő-testület (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)rögzíti,
hogy
a
TOP-4.1.1-15-TL1-201600011azonosítószámú pályázat keretében a fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás
felújítása kivitelezési munka folyik. A kivitelezési munka közben a következő pótmunkák
elvégzései váltak szükségessé: - rendelő fali csempe burkolatának és aljzatának cseréje, - váró
aljzatának cseréje, - 2 db ablak cseréje. 2.) A pótmunkák költsége 1.500.074,- forint, amit az
önkormányzat a 2018. évi költségvetéséből biztosít. 3.) A Képviselő-testület a fenti munkák
elvégzését indokoltnak tartja, és megbízza a kivitelezést végző Ba-Tu Építőipari Kft-t (7030
Paks, Dobó I. u. 15.) a munkák elvégzésével. Határidő: 2018. október 31. Felelős:
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2018. (IX.17.) határozata
Fogorvosi rendelő felújításával kapcsolatosan felmerült pótmunkákról
1.) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
rögzíti, hogy a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00011azonosító számúpályázat keretében a fogorvosi
rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása kivitelezési munka folyik. A kivitelezési
munka közben a következő pótmunkák elvégzései váltak szükségessé: - rendelő fali csempe
burkolatának és aljzatának cseréje, - váró aljzatának cseréje, - 2 db ablak cseréje.
2.) A pótmunkák költsége 1.500.074,- forint, amit az önkormányzat a 2018. évi
költségvetéséből biztosít.
3.) A Képviselő-testület a fenti munkák elvégzését indokoltnak tartja, és megbízza a
kivitelezést végző Ba-Tu Építőipari Kft-t (7030 Paks, Dobó I. u. 15.) a munkák elvégzésével.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”
5. Napirend tárgyalása
Tárgya: Tájékoztató a Fő utca – Zöldmező utca csatlakozásában lévő lejáró felújítási
lehetőségéről
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2018. augusztus 8-i ülésén
tárgyalta Törjék István helyi lakos észrevételét, hogy az Ady Endre, Kossuth utca és a Fő utca
elejére vonatkozó súlykorlátozás miatt az áruszállító kamionok nem tudják megközelíteni a
magtárát. Akkor azzal zárult a tárgyalás, hogy próbálnak megoldást találni a problémára. A
javaslatok között elhangzott a Fő utca felöl történő megközelítés lehetősége, mivel jelenleg
ennek az utcának a legerősebb a burkolata. Az út igénybe vétele a kamionok részére
természetesen engedéllyel történhetne. A Fő utca – Zöldmező utca találkozásánál 60 cm
szintkülönbség van, ami megnehezíti a kamionok számára a közlekedést. Szakemberek
véleményét kérte a felmerült probléma megoldására. Az utak közötti szintkülönbség javítható,
megközelítőleg 2,3 millió forintba kerülne a Zöldmező út kátyúzásával együtt. Képviselőtestület ülését követően felkereste a szennyvízbeszállító Ti-Tó Kft-t, hogy támogatják-e a
szóban forgó útszakasz felújítását. Nemleges választ kapott. A Madagro Kft képviselője a
falut elkerülő út kialakítását javasolta, ami anyagi okokból nem kivitelezhető. Törjék Istvánt
tájékoztatta a kérdéses útszakasz felújításáról, aki úgy nyilatkozott, hogy a Zöldmező út
felújítási költségeinek 50 %-át átvállalja az önkormányzattól. A Kossuth utca felújítására
tervezett önerő összegét nem használták fel teljes egészében, az ebből megmaradt pénz
fedezetet biztosíthat a Zöldmező utca felújítására.
Szántó Zoltán alpolgármester: Végleges megoldást az elkerülő út megépítése jelentené,
amire jelenleg nincs anyagi lehetősége az önkormányzatnak. Átmeneti megoldást azonban
keresi kell. Mivel egyéb lehetőség nincs, és Törjék István úgy nyilatkozott, hogy vállalja a
költségek 50 %-át, a probléma megoldása érdekében támogatja a Zöldmező út felújítását.
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Bán Bálint Géza képviselő: Valami megoldást kell találni a kialakult helyzet megoldására,
ezért támogatja a javaslatot.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az elhangzott vélemények alapján felkérte a
Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására: „1.) Madocsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete Törjék István 7026 Madocsa, Újkender u. 18. szám
alatti lakos, őstermelő kezdeményezésére, terménytárolója megközelítése érdekében a
Madocsa, Zöldmező út útburkolatának felújítását határozza el, legfeljebb összesen 2.300.000,Ft összegben. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az útburkolat felújítására
vonatkozóan három gazdasági szereplőtől történő árajánlat beszerzésére. 3.) A Képviselőtestület rögzíti, hogy Törjék István 7026 Madocsa, Újkender u. 18. szám alatti lakos
nyilatkozatban vállalta a Zöldmező út útburkolat felújítási költsége 50 %-ának megtérítését.
4.) A Képviselő-testület a Zöldmező út felújítási költségének 50 %-át az önkormányzat 2018.
évi költségvetésében biztosítja. 5.) Felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot
adó vállalkozóval a vállalkozói szerződés aláírásra. 6.) A Képviselő-testület felhatalmazza
továbbá a polgármestert Törjék István 7026 Madocsa, Újkender u. 18. szám alatti lakossal az
útfelújítás költségének 50 %-os átvállalásáról az Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. október 15. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2018. (IX.17.) határozata
a Madocsa, Zöldmező út útburkolatának felújításáról
1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Törjék István 7026 Madocsa,
Újkender u. 18. szám alatti lakos, őstermelő kezdeményezésére, terménytárolója
megközelítése érdekében a Madocsa, Zöldmező út útburkolatának felújítását határozza el,
legfeljebb összesen 2.300.000,- Ft összegben.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az útburkolat felújítására vonatkozóan három
gazdasági szereplőtől történő árajánlat beszerzésére.
3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy Törjék István 7026 Madocsa, Újkender u. 18. szám
alatti lakos nyilatkozatban vállalta a Zöldmező út útburkolat felújítási költsége 50 %-ának
megtérítését.
4.) A Képviselő-testület a Zöldmező út felújítási költségének 50 %-át az önkormányzat 2018.
évi költségvetésében biztosítja.
5.) Felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a vállalkozói
szerződés aláírásra.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert Törjék István 7026 Madocsa,
Újkender u. 18. szám alatti lakossal az útfelújítás költségének 50 %-os átvállalásáról az
Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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A napirendekhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
A Képviselő-testület és a lakosság részéről beszélgetés folyt az elkerülő út kialakításáról.

A polgármester asszony az ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

dr. Orbán Zsuzsanna
jegyző

Böde Istvánné
Blatt György
jegyzőkönyv - hitelesítők

