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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. október 15-én 

17 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 

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

György, Rostás György, Soós Ferencné Képviselő-testületi tagok. dr. Orbán Zsuzsanna 

jegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt:  

 

Gelencsérné Tolnai Kára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület rendkívüli ülésén 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a héttagú Testületből hat fő jelen 

van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta megválasztani. 

 

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

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bán Bálint Géza és 

Rostás György Képviselőket javasolta megválasztani. 

 

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

Bán Bálint Géza és Rostás György 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 – 6 igen szavazattal a 

következő napirendeket tárgyalta: 

 

 

1. „Madocsa Településen fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása” 

című TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat ellenőrzése során tett 

észrevétel tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Javaslat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 28. számú 

módosítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: „Madocsa Településen fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása” 

című TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat ellenőrzése során tett 

észrevétel tárgyalása 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester:  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás tekintetében utóellenőrzést végzett a Magyar Államkincstár Tolna 

Megyei Igazgatósága. Az ellenőrzési jelentésben megállapították, hogy az épület előtti járda 

felújításának költsége a pályázati támogatásból nem finanszírozható. Ennek oka, hogy az 

épület és a járda más helyrajzi számon található. A járda felújításának a költségét az 

önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Ennek költsége 286.878,- forint + ÁFA, 

azaz: 364.335,- forint. Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására.  

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2018. (X.15.) határozata 

„Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása” 

pályázat el nem számolható költségeinek önerőként biztosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Madocsa településen 

fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása” elnevezésű pályázat el nem 

számolható járdafelújítás költségét, 286.878,- Ft + ÁFA, összesen: 364.335,- Ft-ot 

önerőként a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2018. október 31.  

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést 

megkapták a Képviselő-testület tagjai. Jogszabályi rendelkezés alapján a felvételi körzetek 

megállapításához a megye székhely szerinti járási hivatalnak október utolsó napjáig be kell 

szereznie az illetékességi területén található települések önkormányzatainak a véleményét a 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáráról, valamint a település 

jegyzőjének nyilvántartásában szereplő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 

általános iskolába járó gyerekek számáról. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a megye 

iskoláinak felvételi körzeteit, mely alapján megállapítható, hogy  Tolna megyében működő 

nem állami fenntartású általános iskolák között 1. sorszám alatt feltüntetett Madocsai 

Református Általános Iskola (7026 Madocsa, Kossuth L. u. 2.) megnevezése helyesen 

szerepel a tájékoztatóban. Az iskola felvételi körzeteként Madocsa közigazgatási területe 
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helyesen lett megjelölve. A hivatalban vezetett nyilvántartásból megállapítást nyert, hogy 

Madocsán hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem szerepel. 

Ehhez tájékoztatásul elmondta, hogy a szülők nem igénylik a hátrányos helyzet 

megállapítását, a család anyagi helyzetére tekintettel jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény megállapítására. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadására. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

132/2018. (X.15.) határozata  

az általános iskolai kötelező felvételt biztosító felvételi körzetek megállapításáról,                               

valamint a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - 

testület) megismerte az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatót a kötelező 

felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteiről, és megállapítja, hogy a 

Tolna megyében működő nem állami fenntartású általános iskolák között 1. sorszám 

alatt feltüntetett Madocsai Református Általános Iskola (7026 Madocsa, Kossuth L. 

u. 2.) megnevezése helyesen szerepel a tájékoztatóban.  

             A képviselő-testület a körzethatárt Madocsa közigazgatási területével elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület megállapította, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjének nyilvántartásában Madocsa településen hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem szerepel.  

 

 

Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala részére: 

                2018. okt.31. 

Felelős:   Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 28. 

számú módosítására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezete megküldte a Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó 

javaslatát. A társulási megállapodás módosítása két okból vált szükségessé, egyrészt a 

Társulásnál végrehajtott belső ellenőrzés során feltárt apróbb hiányosságok javítása, másrészt 
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a szociális feladat-ellátáshoz csatlakozott Tengelic település olyan feladatokkal, melyeket 

eddig nem a Központ látott el számára. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadásra. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

133/2018. (X.15.) határozata  

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 28. számú módosításáról 

 

           Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - 

testület)   a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 28. számú 

módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával 

 

 

Határidő: a határozat Társulás részére történő megküldésére:  2018. november 14. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

 

 

 

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 17 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                       dr. Orbán Zsuzsanna 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Bán Bálint Géza                      Rostás György 

jegyzőkönyv - hitelesítők 

 


