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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 22-én 8,30 

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,  Böde 

Istvánné, Rostás György Képviselő-testületi tagok, dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Csapó 

Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

Napirend előtt: 

 

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

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a hét tagú Testületből 4 fő  jelen 

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

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és 

Rostás György Képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

Böde Istvánné és Rostás György képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjének a „Javaslat a 

Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program keretében pályázat 

benyújtására” című napirendet javasolta tárgyalni. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

a következő napirendet tárgyalta: 

 

 1. Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program keretében 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2019. január 23-i ülésén 

döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési 

program keretében az önkormányzat tulajdonában lévő Újsor utca 2. szám alatti ingatlan 

bölcsődévé történő átalakítására. A benyújtott pályázatra vonatkozóan az Államkincstár 

hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, többek között a január 23-án hozott határozat 

kiegészítésére is. A határozatban meg kell fogalmazni a kivitelezői szerződés megkötésének 

várható időpontját, az intézmény  műszaki átadás- átvételének, nyilvántartásba vételének, 
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valamint a használatba vételi eljárás befejezésének várható időpontját, a használatba adásának 

idejét. Ezen felül a Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a mini bölcsődei 

ellátáshoz szükséges eszközbeszerzésre a forrást az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 

biztosítja. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy elsőként vonja vissza a 2019. január 23-i 

ülésén hozott 5/2019. (I.23.) 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 Képviselő-testülete 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 5/2019. (I.23.) határozatát visszavonja. Határidő: azonnal. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.” 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2019. (II.22.) határozata 

 

a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési Program keretében pályázat 

benyújtására hozott 5/2019. (I.23.) 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 5/2019. 

(I.23.) határozatát visszavonja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

21/2019. (II.22.) határozata  

 

a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program keretében pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt 

Bölcsőde Fejlesztési program című pályázatra az önkormányzat tulajdonában lévő, 

332. helyrajzi számú, 7026 Madocsa, Újsor utca 2. szám alatti épület bölcsődévé 

történő átalakítására. 
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2. A pályázat összes költsége 52.282.621,- forint. 

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.  

 

3. Az Önkormányzat jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 

 

4.  Jelen pályázat elnyerését követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás 2019. július hónapban indítható.  

A kivitelezői szerződés megkötésének várható időpontja: 2019. év szeptember 

hónapja.  A  kivitelezési munkák időtartama várhatóan  2019. szeptemberétől 2020. 

áprilisáig tart. Az intézmény  műszaki átadás- átvételének, nyilvántartásba vételének, 

valamint a használatba vételi eljárás befejezésének várható időpontja:  2020. május 31. 

Az intézmény használatba adásának ideje: 2020. június 1. 

 

5. A kifizetés ütemezése a kiviteli tervekben szereplő ütemezésnek megfelelően, a 

kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan, több ütemben történik a kivitelezővel 

kötött szerződésben foglaltak szerint. 

 

6. A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. 

mellékletében meghatározott mini bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközbeszerzésre a 

forrást az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 8 óra 45 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                         dr. Orbán Zsuzsanna 

polgármester jegyző 

 

 

 

Böde Istvánné                        Rostás György 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


