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Jegyzőkönyv
Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 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, Szántó Zoltán alpolgármester, Bán
Bálint Géza, Blatt György, Böde Istvánné, Rostás György, Soós Ferencné Képviselő-testületi
tagok, dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, a lakosság részéről két 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 mindenki
jelen van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta
megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bán Bálint Géza és
Blatt György Képviselőket javasolta megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Bán Bálint Géza és Blatt György képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjének a meghívóban közölt
napirendi pontokat javasolta tárgyalni.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a
következő napirendeket tárgyalta:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. Tájékoztató a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
pályázat benyújtásának lehetőségéről
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program című
pályázatra új pályázat benyújtására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Egyebek
1. Napirend tárgyalása
Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (I.23.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2018. (XII.10.) és a
155/2018.(XII.10.) határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést
elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Tárgya: Tájékoztató a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
pályázat benyújtásának lehetőségéről
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést
megkapták a Képviselő-testület tagjai. A belügyminiszter pályázatot hirdetett „kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatásra”, mely keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás
igényelhető. A pályázatot azok az önkormányzati hivatalt fenntartó települések nyújthatják
be, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 38.000,- Ft-ot. Az igénylés
feltételeként az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot – ami jelenleg
38.650,- Ft – 2019. évre vonatkozóan legalább 20 %-kal emelt összegben, vagyis legalább
46.380,- Ft-ban állapítja meg. A pályázat benyújtásának határideje 2019. január 25.
Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta a Képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (I.23.) határozata
pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
1.) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalt
2013. január 1. napjától hozta létre
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Madocsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5.
2.) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) úgy határozott, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a belügyminiszter által
meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”.
3.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2018.
július 1-jén alkalmazott illetményalap a költségvetési törvényben meghatározott
illetményalappal megegyező összeg volt, melyet Bölcske Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése is rögzít. Madocsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete szabályozza az
önkormányzat 2018. évi költségvetését.
4.) A Képviselő-testület kijelenti és vállalja, hogy az önkormányzat az illetményalapot
2019. évre vonatkozóan – 2019. január 1-jétől kezdődően – a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest legalább 20 %kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: pályázat benyújtása 2019. január 25.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program című
pályázatra új pályázat benyújtására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2018. november 20-i ülésén
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési
program keretében az Újsor utca 2. szám alatti épület bölcsődévé történő átalakítására. A
pályázat benyújtása a Magyar Államkincstárhoz megtörtént. A benyújtott pályázati igény
vizsgálása során olyan hiányosságokat állapítottak meg, amelyeket a megadott határidőben
nem lehet pótolni, ezért a Képviselő-testület december 10-i ülésén 156/2018. (XII.10.)
határozatával döntött a pályázat visszavonásáról, valamint ezzel egyidejűleg új pályázat
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benyújtásáról. A pályázat ismételt benyújtásához a pályázatíró elkészítette a szükséges
anyagot. A december 10-én hozott határozatban foglaltak megfogalmazásán azonban
módosítani szükséges. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy elsőként vonja vissza a 2018.
december 10-i ülésén hozott 156/2018. (XII.10.) határozatát, majd ezt követően a pályázat
benyújtásához a Képviselő-testületnek új határozatot kell hoznia. Felkérte a Képviselőket a
következő határozati javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési Program című pályázat
keretében a Madocsa, Újsor utca 2. szám alatti épület bölcsődévé történő átalakításra
vonatkozóan a pályázat benyújtására hozott 156/2018. (XII.10.) határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (I.23.) határozata
a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési Program keretében pályázat
benyújtására hozott 156/2018. (XII.10.) határozatának visszavonásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által kiírt
Bölcsőde Fejlesztési Program című pályázat keretében a Madocsa, Újsor utca 2. szám alatti
épület bölcsődévé történő átalakítására vonatkozó pályázat benyújtására hozott 156/2018.
(XII.10.) határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A pályázat benyújtásához felkérte a Képviselőket
az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (I.23.) határozata
a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program keretében pályázat
benyújtásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt
Bölcsőde Fejlesztési program című pályázatra az önkormányzat tulajdonában lévő,
Madocsa, Újsor utca 2. szám alatti épület bölcsődévé történő átalakítására.
2. A beruházás megvalósítását 2019. gazdasági évre tervezi.
3. A pályázat összes költsége 52.282.621,- forint.
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A pályázat megvalósításához szükséges önerő összege 2.612.100,- forint, amit a
Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít.
Továbbá az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az előre nem látható okokból, illetve
áremelkedés miatt felmerülő többletköltségek esetén is vállalja a beruházás
megvalósítását.
4. Az Önkormányzat jogerős építési engedéllyel rendelkezik, így a beruházás jelen
pályázat elnyerését követően a kivitelező közbeszerzési eljárással való kiválasztása
után azonnal megkezdhető. A tervezett beruházás időbeni szükséglete 10 hónap,
melyből a közbeszerzés lebonyolítása körülbelül 2 hónapot vesz igénybe. A
kivitelezési munkák időtartamát az időjárási viszonyok befolyásolhatják, de legkésőbb
2019. december 31-ig meg kell történnie az intézmény műszaki átadás- átvételének.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jogszabályi rendelkezés alapján a felvételi
körzetek megállapításához a megye székhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a
települési önkormányzatokat a kijelölt iskolai felvételi körzetek tervezetéről. Az
önkormányzatnak a véleményéről vagy a körzethatár módosításáról február 15-ig kell
tájékoztatnia a megyei székhely szerinti járási hivatalt. 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 helyesen lett megjelölve.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, ezért felkérte a Képviselőket az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (I.23.) 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
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 az általános iskolai kötelező felvételt biztosító felvételi
körzethatárát Madocsa közigazgatási területével elfogadja.
Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala részére:
2019. február 15
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. Napirend tárgyalása
Tárgya: Egyebek
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el
A polgármester asszony az ülést 18 óra 20 perckor bezárta.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

dr. Orbán Zsuzsanna
jegyző

Bán Bálint Géza
Blatt György
jegyzőkönyv - hitelesítők

