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Jegyzőkönyv

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 6-án 17,00
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, Böde
Istvánné, Blatt György, Rostás György, Soós Ferencné, Képviselő-testületi tagok. Dr. Orbán
Zsuzsanna jegyző. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület képviseletében dr.
Volmanné Reich Márta, a Madocsai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály képviseletében
Lénárt Gyula, a Kézilabda Szakosztály képviseletében Kisné Szili Mária, a Röplabda
Szakosztály képviseletében Seregné Klippel Szilvia, a Madocsai Polgárőr Egyesület
képviseletében Szalai András, a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző
Egyesület képviseletében Törjék Erzsébet és Komárominé Csákvári Mónika, a Madocsai
Református Egyházközség képviseletében Vajer Ferencné. Madocsai Kölyökkuckó Óvoda
intézményvezetője Szalai Andrásné,
a lakosság részéről 7 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 6 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 Böde Istvánné és
Soós Ferencné Képviselőket javasolta megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Böde Istvánné és Soós Ferencné képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt
napirendi pontokat javasolta tárgyalni azzal a módosítással, hogy 6. napirendi pontként vegye
fel a Testület a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
elfogadására” című napirendet, ezáltal a meghívóban feltüntetett napirendek számozása
eggyel növekszik, továbbá a 13. napirendként tárgyalja a „Javaslat a Református Általános
Iskola működéséhez 2017. és 2018. évben biztosított támogatások elszámolására” című
szóbeli előterjesztést, ezáltal az „Egyebek” sorszáma 14. pontra változik, valamint a
meghívóban 11. sorszám alatt feltüntetett „Javaslat bizottság létrehozására a település 1000
éves fennállásának évfordulójára” napirendi pont címe helyesen: ”Javaslat előkészítő
munkacsoport létrehozására a település 1000 éves évfordulójára.”
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő napirendeket tárgyalta:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. Civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló
beszámolók tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Javaslat a Protheus projekt kialakításában való részvételhez szükséges Stratégiai
Együttműködési Megállapodás aláírására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Madocsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
6. Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
elfogadására
Előterjesztő: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
7. Civil szervezetek 2019. évi támogatására irányuló pályázati felhívásra vonatkozó
javaslat elfogadása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
8. Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
9. Javaslat a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
10. Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2019. évi nyitva tartására vonatkozó javaslat
tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
11. Javaslat a 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi
intézkedéseinek lezárására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Esélyegyenlőségi

Program

12. Javaslat előkészítő munkacsoport létrehozására a település 1000 éves fennállásának
évfordulójára
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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13. Javaslat a Református Általános Iskola működéséhez 2017. és 2018. évben biztosított
támogatások elszámolására (Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
14. 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, 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
22/2019. (III.6.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2019. (II.13.), a
10/2019. (II.13.), a 11/2019. (II.13.), a 12/2019. (II.13.) és a 20/2019. (II.13.)
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Tárgya: Civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló
beszámolók tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A beszámolókat megkapták a Képviselők. A
településen működő civil szervezeteknek 2019. január 31-ig kell elszámolniuk az előző évi
támogatás felhasználásáról. A beszámolók a megadott határidőn belül megérkeztek, formai
ellenőrzésük megtörtént.
A napirend meghatározásánál nem lettek kiemelve külön-külön az egyes szervezeteket,
azonban a Képviselőknek külön-külön kell elfogadniuk a beszámolókat.
a) Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület beszámolója a 2018. évi támogatás
felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
működését az elmúlt évben 1.200.000 forinttal támogatta a Képviselő-testület, amit a
beszámoló szerint teljes egészében felhasználtak. Megkérdezte az Egyesület elnökét, kívánjae kiegészíteni a beszámolót.
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dr. Volmanné Reich Márta az egyesület elnöke: A beszámoló részletesen tartalmazza az
Egyesület elmúlt évi eseményeit. Megköszönte az Egyesület nevében a működésükhöz
biztosított önkormányzati támogatást, mert pályázatok útján lehetőségük van ruhák
készítésére, zenekarhoz támogatást szerezni, azonban a működésre nincs pályázati forrás.
Soós Ferencné képviselő-testületi tag: Nagy örömmel olvasta az Egyesület elmúlt évi
munkáját összefoglaló beszámolót. Külön öröm számára, hogy a kicsikkel is foglalkoznak.
dr. Volmanné Reich Márta az egyesület elnöke: Az óvodások csoportja 24-26 fővel alakult,
sok közöttük az ügyes, jó hangú kislány.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a Néptánc Egyesület beszámolóját. Felkérte Soós Ferencnét, tájékoztassa a
Képviselőket az ülésen elhangzottakról.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A beszámoló alapján megállapítást nyert, hogy
az Egyesület az önkormányzat által a 2018. évre biztosított támogatást felhasználta. A
Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Felkérte a
Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására. „Madocsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta. Határidő: azonnal.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2018. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző
Néptánc Egyesület 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
b) Madocsai Sportegyesület Röplabda Szakosztály beszámolója a 2018. évi támogatás
felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Röplabda Szakosztály részére az elmúlt évben
250.000 forint támogatást állapított meg a Képviselő-testület. A beszámoló szerint a röplabda
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csapatnak 7.540 forint maradványa keletkezett, amit vissza kell fizetni az önkormányzat
részére.
Lénárt Gyula a Sportegyesület elnöke: A 7.540 forint maradványt az Egyesület
decemberben visszautalta az önkormányzat számlájára.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az Egyesület szakosztályai részére 2018. évben biztosított
támogatások
felhasználásáról készült beszámolókat. Felkérte Soós Ferencnét, a Pénzügyi Bizottság
elnökét, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Madocsai
Sportegyesület beszámolóit a 2018. évi támogatások felhasználásáról. A Bizottság
megállapította, hogy az Egyesület szakosztályai a kérelmükben meghatározott célokra
használták fel az elmúlt évi önkormányzati támogatást. A Pénzügyi Bizottság a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolta a beszámolókat.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A beszámolóhoz kapcsolódóan több hozzászólás
nem hangzott el, ezért felkérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat elfogadására:
„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Sportegyesület
Röplabda Szakosztály 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Sportegyesület Röplabda Szakosztály 2018. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Sportegyesület
Röplabda Szakosztály 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
c) Madocsai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály beszámolója a 2018. évi támogatás
felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az elmúlt évben 1 millió forinttal támogatta a
Képviselő-testület a Labdarúgó Szakosztály működését, amelynek felhasználásáról pontos,
részletes beszámoló készült. Megkérdezte az Egyesület elnökét, szeretné-e kiegészíteni a
beszámolót.
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Lénárt Gyula az Sportegyesület elnöke: Megköszönte az önkormányzat által biztosított
támogatást. Szeretnék ha a Képviselő-testület a továbbiakban is támogatná az Egyesület
működését.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az alábbi határozati
javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai
Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya 2018. évi támogatás felhasználásáról készült
beszámolóját elfogadta. Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály 2018. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztálya 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

d) Madocsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály beszámolója a 2018. évi
támogatás felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Férfi Kézilabda Szakosztály beszámolója
szerint a 2018. évi, 500.000 forint támogatást teljes egészében felhasználták.
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 Madocsai
Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály 2018. évi támogatás felhasználásáról készült
beszámolóját elfogadta. Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály 2018. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Sportegyesület
Férfi Kézilabda Szakosztály 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
e) Madocsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály beszámolója a 2018. évi
támogatás felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Női Kézilabda Szakosztály is részletes
beszámolót készített az elmúlt évben végzett munkájáról. A Testület 850.000 forinttal
támogatta a szakosztály működését, amit maradéktalanul fel is használtak.
Kisné Szili Mária a női kézilabda szakosztály vezetője: Létszámprobléma sajnos a női
kézilabda csapatban is van, a lányok szülnek, elköltöznek. Sajnos kevés gyerek vállalja
szabadidős tevékenységének a sportot.
Szántó Zoltán alpolgármester: A beszámolókból kitűnik, hogy jól együttműködött a két
kézilabda szakosztály, egymást kiegészítve, közös edzéseket tartottak.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás
nem hangzott el, felkérte a Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására:
„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Sportegyesület Női
Kézilabda Szakosztály 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály 2018. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Sportegyesület
Női Kézilabda Szakosztály 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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f) Madocsai Református Egyházközség beszámolója a 2018. évben a karácsonyi ünnepek
megrendezéséhez biztosított támogatás felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Református Egyházközség 100.000 forinttal
támogatást kapott az elmúlt évben, amit teljes egészében a gyerekek karácsonyi ajándékára
fordítottak.
Vajer Ferencné a Református Egyházközség gondnoka: A támogatás felhasználásáról csak
pénzügyi elszámolást készített, külön beszámoló nem készült. Az elmúlt évben a templom
felújítása nagyon megterhelte az Egyházközség költségvetését, ezért nagy segítség volt a
gyerekek karácsonyi ajándékának elkészítéséhez az önkormányzattól kapott támogatás.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Madocsai Református
Egyházközség beszámolóját a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több
hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket a következő határozati javaslat
elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai
Református Egyházközség 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját
elfogadta. Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Református Egyházközség 2018. évi támogatásának felhasználásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Református
Egyházközség 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
g) Madocsai Nyugdíjasklub beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Részletes beszámolót kaptak a Nyugdíjasklub
munkájáról, amelyből látható, hogy nagyon mozgalmas élet folyik a klubban. Vezetőjük nem
tudott megjelenni az ülésen. A Nyugdíjasklub az elmúlt évben 300.000 forint támogatást
kapott az önkormányzattól, amelynek felhasználásáról teljes egészében elszámoltak. Felkérte
a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét a Nyugdíjasklub
beszámolójával kapcsolatosan.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Nyugdíjasklub
beszámolóját megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.
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A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az alábbi határozati
javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai
Nyugdíjasklub 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta. Határidő:
azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Nyugdíjasklub 2018. évi támogatásának felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub
2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
h) Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület beszámolója a 2018.
évi támogatás felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület az Egyesület részére az
elmúlt évben 500.000 forint támogatást biztosított. Nagyon alapos, részletekre kiterjedő
beszámolót kaptak a támogatás felhasználásáról, melyből év végére 8.087 forint maradvány
keletkezett.
Törjék Erzsébet egyesületi tag: A 8.087 forint pénzmaradvány visszafizetése a beszámoló
leadását követően megtörtént. Megköszönte a Képviselő-testület által biztosított támogatást.
Rostás György képviselő-testületi tag: Hány tagja van az Egyesületnek?
Törjék Erzsébet egyesületi tag: Pontos létszámot nem tud mondani, megközelítőleg 56
tagja van az Egyesületnek, ezen felül sok segítőjük is van.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse
az Egyesület beszámolójával kapcsolatosan a bizottság véleményét.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Madocsáért
Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 2018. évi támogatás felhasználásáról
készült beszámolóját megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait a következő
határozati javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 2018. évi támogatás
felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta. Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné
Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2019. (III.6.) határozata
a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 2018. évi
támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Madocsa
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Madocsáért
Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület
2018. évi támogatás
felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
i) Madocsai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Polgárőr Egyesület részéről is részletes
elszámolást kaptak a 2018. évi évi támogatás felhasználásáról, amit meghatározott célokra –
gépjármű fenntartására, üzemanyagra és működésre - fordítottak. Az Egyesületnek az elmúlt
évben pénzmaradványa nem keletkezett.
Szalai András az egyesület elnöke: Megköszönte a Képviselő-testület által biztosított
támogatást. Az elmúlt évben végzett munkát összefoglalta a beszámolóban.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e
valakinek kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatban.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Madocsai Polgárőr Egyesület 2018. évi
támogatásáról készült beszámolót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a Képviselő-testület
részére elfogadásra javasolta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az alábbi határozati
javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai
Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2019.(III.6.) határozata
a Madocsai Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Polgárőr Egyesület
2018. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Misóczki Anikó Paks Város Önkormányzata Pályázati Osztályának vezetője 17,40 órakor
érkezik a Képviselő-testület ülésére.
3. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Protheus projekt kialakításában való részvételhez szükséges Stratégiai
Együttműködési Megállapodás aláírására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsoló előterjesztést megkapták
a Képviselők. Köszöntötte Misóczki Anikó osztályvezetőt, Paks Város Önkormányzata
Pályázati Osztályától és felkérte a napirenddel kapcsolatos tájékoztatásra.
Misóczki Anikó: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén jelen lévőket. Paks Város
Önkormányzata pályázati osztályának osztályvezetője, a Protheus projekt önkormányzati
kapcsolattartója. Röviden tájékoztatta
a Képviselőket a Protheus Holding Zrt.
megalakításáról, a projekt céljairól. A projekt két dolog miatt nagyon fontos a térség
szempontjából Elsődleges céljuk a térséghez tartozó 18 település bevonásával megújuló
energiatermelésen alapuló mérlegkör rendszer kiépítése, ezáltal az önkormányzatok
kedvezményesen tudnák az elektromos áramot megvásárolni, az üzemeltetési költségek
alacsonyabbak lennének. Mivel a mérlegkör nem profitorientált, az önkormányzatok által
kialakított napelem rendszerek által előállított áram is jobb áron történne visszavételezésre,
mint ahogy jelenleg az E-ON által történik. A projektben beruházási csomagot is kell
generálniuk, ezért dolgoznak azon, hogy további napelemes pályázatban segítsék az
önkormányzatokat. Másik fontos céljuk a közösségi közlekedés fejlesztése érdekében
elektromos közlekedési eszközök beszerzése. Ennek megvalósításához első körben, pályázati
forrásból elektromos buszok beszerzését tervezik. A járműveket most még első sorban Paks
közigazgatási területén belül tervezik üzembe helyezni, de a céljuk, hogy ezt tovább tudják
bővíteni a településekre is. Szeretnének egy igényvezérelt közösségi közlekedési rendszert
kialakítani, hiszen látják, hogy több településen, vagy Paks egyes településrészein nem jók a
buszjáratok. Próbálnak az iskolabuszok közlekedésébe is bekapcsolódni, de ezt már
mintaprojektként. A célok megvalósításához szükséges a stratégiai együttműködési
megállapodás, mellyel a település kinyilvánítja a szándékát, hogy részt kíván venni a projekt
kialakításában.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Javasolta a Képviselőknek, hogy vegyenek részt a
projektben. Az elmondott hosszú távú fejlesztési lehetőségek, elképzelések jót hozhatnak a
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településnek. Biztos évek kellenek a megvalósításukhoz, de fontosnak tartja, hogy e téren is
fejlődjön a település.
Böde Istvánné képviselő-testületi tag: A buszos közlekedés fejlesztése során első sorban a
helyi járatos közlekedésre gondol. Ezek a buszok kijönnének Madocsára és Bölcskére is?
Misóczki Anikó: Pénzügyi forrásuk első sorban Paks közigazgatási határán belül, a helyi
közlekedés fejlesztésére van, de a céljuk a kibővítése, az igényvezérelt közösségi közlekedés
kialakítása.
Rostás György képviselő-testületi tag: Készült-e arra vonatkozóan tanulmány, hogy mindez
mennyi ideig és milyen költségekkel tartható fenn?
Misóczki Anikó: Ehhez szükséges tudni, hogy milyen arányban vesznek részt az
önkormányzatok a projektben. Elsőként meg kell teremteni az alapot, amire a számításokat
végzik.
Böde Istvánné képviselő-testületi tag: Összefoglalva az elhangzottakat, az együttműködési
megállapodás aláírásával a projekt kezdéséhez járul hozzá a Testület.
Misóczki Anikó: Igen, stratégiai támogatásra van szükség az induláshoz.
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
32/2019. (III. 6.) határozata
a Protheus projekt kialakításában való részvételhez szükséges Stratégiai
Együttműködési Megállapodás aláírásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Protheus projekt
kialakításában való részvételhez szükséges Stratégiai Együttműködési Megállapodás
aláírására” című előterjesztést és a Protheus Holding Zrt. képviselőjének tájékoztatását
megismerve úgy határozott, hogy részt kíván venni a Protheus projekt kialakításában.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Protheus projektben való részvételhez szükséges
Stratégiai Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A költségvetéshez szorosan kapcsolódik az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása. A gazdasági stabilitásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy az
önkormányzatoknál hitelfelvétel esetén mely bevételek vehetők figyelembe saját bevételként.
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a erejéig vehetne fel hitelt, ami 24.820
ezer forint. Az önkormányzatnak azonban adósságot keletkeztető ügylete nincs, ezért erre
vonatkozóan adat az előterjesztés mellékletét képező táblázatban nem szerepel.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi
Bizottság az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségének megállapítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, a Képviselő-testület
részére az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozó
javaslat előterjesztés szerinti jóváhagyására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2019. (III. 6.) határozata
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek
részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség
megállapításához az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Ezer forintban
Sorszám
1.
2.

3.
4.

Bevételi jogcímek
Helyi adók
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot
megillető
vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából
származó
bevétel
Osztalék, a koncessziós díj és a
hozambevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális
jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy

2019. évi
előirányzat
41 100
8 140

2020. évi
előirányzat
41 100
8 140

2021. évi
előirányzat
41 100
8 140

2022. évi
előirányzat
41 100
8 140
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privatizációból származó bevétel
Bírság,- pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Saját bevétel (6.sor) 50%-a
Adósságot
keletkeztető
ügyletből
származó fizetési kötelezettség
5.
6.

400

400

400

400

49 640
24 820
0

49 640
24 820
0

49 640
24 820
0

49 640
24 820
0

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Napirend tárgyalása
Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadására vonatkozó
javaslatot. Felkérte Soós Ferencnét, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2019.
évi költségvetési rendeletének elfogadására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
összeállítása során 249.618 ezer forint bevétellel és kiadással számoltak. Ez az összeg 4 millió
forint tartalékot tartalmaz, ami sajnos elég kevés, de némi biztonságot jelent az intézmények
zavartalan működésének fenntartásához. A kiadások között az idei évben is számoltak a helyi
egyesületek, alapítványok támogatásával, erre a célra 6 millió forintot terveztek a
költségvetésben. Az általános iskola működésének támogatására a korábbi 10 millió forint
helyett 6 millió forint támogatást biztosít az idei évben az önkormányzat. Tájékoztatásul
elmondta, hogy az idei évben 10 millió forinttal kevesebb állami támogatást kap az
önkormányzat, ezen kívül iparűzési adóból is kevesebb bevételre számíthatnak. A
költségvetés összeállítása során igyekeztek minden olyan feladattal számolni, ami a működést
segíti és biztosítja. A felújítási kiadások között szerepel a benyújtott pályázatokhoz szükséges
önerő. A költségvetés első tárgyalása során azt mondta, hogy plusz bevételi forrásokra nem
számíthat az önkormányzat, csak abban az esetben, ha bekerül a TEIT Társulásba. Az azóta
eltelt idő alatt eldőlt, hogy felveszik az önkormányzatot a Társulásba, az azonban nem derült
ki, hogy ez összegszerűen mennyi támogatást jelent az önkormányzatnak, ezért ez nem
szerepel a költségvetésben.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el, ezért felkérte a Képviselőket
az önkormányzat 2019. évi költségvetésére vonatkozó rendelet elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi rendeletet alkotta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
6. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
elfogadására
Előterjesztő: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: A Hivatal Bölcske és Madocsa önkormányzatainak közös
fenntartásában működik. Székhelye Bölcske, ezért a bölcskei önkormányzat költségvetési
rendeletébe kell beépíteni a két település által fenntartott közös hivatal költségvetését, amit a
madocsai Képviselő-testületnek határozattal is jóvá kell hagynia. Az előterjesztéshez
mellékelt táblázatban elkülönítve szerepel a bölcskei, illetve a madocsai hivatal költségvetése,
ezáltal jobban átlátható, hogy melyik önkormányzatot milyen költségek terhelik a Hivatalt
illetően. Az állami támogatások együttes bevétele Madocsát illetően 28.621.600 forint. Ennek
az összegnek megfelelően kerültek tervezésre a Madocsai Kirendeltség költségei, a személyi
juttatásokon felül a dologi jellegű kiadások, beruházások, amelyek a Kirendeltség
működéséhez szükségesek. Az elmúlt évben döntés született arról, hogy Madocsán a pénzügyi
ügyintézői létszám egy fővel történő növelését lehet végrehajtani a túlterhelt pénzügyi
ügyintézők munkájának segítésére. Erre azonban eddig nem került sor, így a kirendeltség
költségvetésében erre a státuszra egyenlőre nem lett betervezve fedezet. Az önkormányzatok
számvitele nagyon bonyolult, hosszabb folyamatot vesz igénybe a betanulás, ezért rövid időn
belül, mindenképpen indokolt lenne egy fő pénzügyi munkakört betöltő személy alkalmazása,
az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztodítása.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a jegyző asszony tájékoztatását,
majd felkérte a Képviselőket a napirenddel kapcsolatosan az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2019. (III.6.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi
döntést hozza:
1.) A Képviselő-testület
az előterjesztés 1. melléklete alapján a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
a) bevételi főösszeg: 87 056 483 Ft,
b) kiadási főösszeg: 87 056 483 Ft.
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2.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége
2019. évi költségvetését az előterjesztés 3. melléklete alapján az alábbiak szerint fogadja
el:
a) bevételi főösszeg: 28 621 600 Ft,
b) kiadási főösszeg: 28 621 600 Ft.
3.) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi létszámkeretét – a szervezeti és
működési szabályzatban foglaltakkal megegyezően - az előterjesztés 2. melléklete
tartalmazza.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetését a határozat 1. – 3.) pontjaiban foglaltak alapján készítse elő
Bölcske Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezése során.
Határidő: a költségvetés elfogadására: 2019. március 15.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
7. Napirend tárgyalása
Tárgya: Civil szervezetek 2019. évi támogatására irányuló pályázati felhívásra vonatkozó
javaslat elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy a jelenlévőket tájékoztassa
az ülésen elhangzottakról.
Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a civil szervezetek 2019.
évi támogatására irányuló pályázati felhívásra vonatkozó javaslatot megtárgyalta, a
Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2016. februárjában fogadta
el Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletét az államháztartáson
kívülre nyújtott támogatások rendjéről, amely külön fejezetet szentel a civil szervezetek
működési támogatásának szabályozására. A rendelet megalkotásával rögzítésre került, hogy a
civil szervezetek pályázat útján juthatnak önkormányzati támogatáshoz. A pályázat kiírására
évente egy alkalommal, az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon belül kerül
sor. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összeállítása során 6 millió forintot
terveztek a helyi egyesületek és egyéb alapítványok támogatására, mely összeg elosztásáról a
pályázati felhívásra beérkezett kérelmek alapján, a pályázati határidő lejártát követő 30 napon
belül kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek. Mivel a napirendhez kapcsolódóan több
hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket a civil szervezetek 2019. évi
támogatására irányuló pályázati felhívásra vonatkozóan az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:

17
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2019.(III.6.) határozata
a civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és
működő civil szervezetek részére.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívás tartalmát
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Pályázati felhívást a Rendelet előírásai szerint tegye közzé.
Határidő: 2019. március 8.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
8. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérte a jegyző
asszonyt a tájékoztatásra.
dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Bölcske és Madocsa Képviselő-testületeinek döntése alapján a
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak bérrendezésére pályázat került benyújtásra a
Belügyminisztériumhoz. A pályázat elbírálásának eredményeként a minisztérium 10.448.000
forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette Bölcske Községi Önkormányzatát,
amelyből létszámarányosan a Madocsára jutó összeg 4.256 ezer forint, ami a bérekre
fordítandó költségek fedezetére fordítható. A Támogatói okiratban foglaltak szerint, az
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan, a 2019. évi központi költségvetésről szóló
törvényben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380
forintban kell megállapítani. A benyújtott és elnyert pályázat alapján meg kell alkotni a
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetményalapjáról szóló önkormányzati rendeletet, melyet mindkét fenntartó önkormányzat
Képviselő-testületének el kell fogadnia. Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet
a 2019. évre meghatározott illetményalapot tartalmazza, melynek összege 46.380 forint. Az
illetményalap megemelése a Hivatal madocsai kirendeltségén dolgozó köztsitviselők
dolgozóinak bérét nem módosítja, de a pályázatnak kötelező feltétele.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a jegyző asszony tájékoztatását, és
mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket a
rendeleti javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi rendeletet alkotta:

18
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (III.8.) önkormányzati rendelete
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetményalapjáról
Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
9. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Ismeretes a Képviselő-testület tagjai előtt, hogy az
önkormányzat több alkalommal kezdeményezte tagfelvételét a Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társulás tagjai közé. Örömmel tudatta a jelenlévőkkel,
hogy a polgármesteri tisztségben eltöltött 21 év munkájának eredményeként, a Társulási
Tanács 2019. február 27-i ülésén elfogadta Madocsa, Dunapataj és Györköny belépési
kérelmét, a három település bekerülhet a Társulás tagjai közé. A Társulás a csatlakozással
egyidejűleg kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását, melyet az újonnan
csatlakozó települések Képviselő-testületeinek is el kell fogadniuk.
Böde Istvánné képviselő-testületi tag: Nagyon nagy dolog ez a falu életében.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulási Megállapodásának elfogadására vonatkozóan 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
36/2019. (III.6.) határozata
a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadására” című előterjesztést megismerve úgy határozott, hogy jelen határozat
melléklete szerint elfogadja a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának egységes szerkezetbe
foglalt szövegét.
2. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

felhatalmazza

a
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10. Napirend tárgyalása
Tárgya: Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2019. évi nyitva tartására vonatkozó javaslat
tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést
megkapták a Képviselők. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a fenntartó dönt az
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Jogszabályi rendelkezés
értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az
óvoda vezetőjének javaslata alapján az óvoda 2019. július 7-ig teljes nyitva tartási időben
üzemel, 2019. július 8-tól július 26-ig, a nyári nagytakarítás ideje alatt ügyeletet tart. 2019.
július 29-től augusztus 2-ig ügyelet lesz, augusztus 5-től az óvoda ismét teljes a nyitva tartási
időben működik. Kérte a Képviselő-testületet az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2019. (III.6.) határozata
a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2019. évi nyitva tartási rendjéről
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Kölyökkuckó
Óvoda 2019. évi éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg:
2019. július 7-ig
2019. július 8-tól július 26.
2019. július 29-től augusztus 2.
2019. augusztus 5-től

- teljes nyitva tartási idő
- ügyelet (nyári nagytakarítás)
- ügyelet
- teljes nyitva tartási idő

Határidő: az intézmény értesítésére 2019. március 8-ig
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
11. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program
intézkedéseinek lezárására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az önkormányzat 2013-2018. évekre vonatkozóan
elkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzatoknak öt
évente, öt évre szóló esélyegyenlőségi programot kell készíteniük. A programnak jogszabály
által meghatározott tartalma van. Két részből, helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.
Az intézkedési tervben az előterjesztésben szereplő feladatok kertültek megfogalmazásra,
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melyeknek többsége megvalósult. A 2013-2018. évekre vonatkozó program lezárásához a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján keresztül az intézkedések lezárása
szükséges. A 2019-2024. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése
folyamatban van.
Böde Istvánné képviselő-testületi tag: Az intézmények akadálymenetesítése közül
Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése nem valósult meg.

az

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az idei évi költségvetésben terveztek pénzt a
megvalósítására. Fontos, hogy elkészüljön, mert e nélkül nem kap működési engedélyt az
intézmény. A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el, ezért 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
38/2019. (III. 6.) határozata
a 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek
lezárásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-2018. évekre
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervének lezárását
megtárgyalta és elfogadta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság honlapján keresztül történő lezárására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
12. napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat előkészítő munkacsoport létrehozására a település 1000 éves fennállásának
évfordulójára
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2019. február 13-i ülésén
tárgyalt a település 1000 éves fennállása évfordulójának megünnepléséről, és ezzel
kapcsolatosan az előkészítő munkacsoport létrehozásáról. Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy
az ülésen elhangzott javaslatok alapján a szervezésben történő közreműködésre felkérték
Szántó Zoltán alpolgármestert, Bán Bálint Géza önkormányzati képviselőt, Dr. Skrenyó
Margit gyermekorvost, Nagy János lelkészt, Somogyi Mariann kulturális szervezőt, Turiné
Nikl Melinda könyvtárost, Szalai Andrásné óvodavezetőt, Agócs Mihályné iskola igazgatót,
Laposa János Madocsa, Bölcskei út 96. szám alatti és Tarczal János Madocsa, Újkender u. 6.
szám alatti lakosokat, akik a felkérést elfogadták. Ezen felül a településen működő
egyesületek részéről egyenként két fő vesz részt az előkészítő munkacsoport munkájában. Az
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ünnepség megszervezésére rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel a munkacsoport
hamarosan megkezdi a munkáját. Felkérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat
elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a település 1000 éves fennállása évfordulójának megszervezésére és
előkészítésére előkészítő munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjává a következő
személyeket választja: Szántó Zoltán alpolgármester, Bán Bálint Géza önkormányzati
képviselő, Dr. Skrenyó Margit gyermekorvos, Nagy János lelkész, Somogyi Mariann
kulturális szervező, Turiné Nikl Melinda könyvtáros, Szalai Andrásné óvodavezető, Agócs
Mihályné iskola igazgató, Laposa János madocsai lakos és Tarczal János madocsai lakos. A
Képviselő-testület elrendeli, hogy a településen működő egyesületek 2-2 főt nevezzenek meg
és 2018. március 11. napjáig írásos nyilatkozattal delegálják az előkészítő munkacsoportban.
A Képviselő-testület a település 1000 éves fennállásának megünneplésére 2019. július 27.
napját jelöli ki. Határidő: tagok delegálása 2019. március 11-ig. Felelős: Gelencsérné Tolnai
Klára polgármester”
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2019. (III. 6.) határozata
előkészítő munkacsoport létrehozásáról
1.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a település 1000 éves fennállása évfordulójának megszervezésére és előkészítésére
előkészítő munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjává a következő személyeket választja:
- Szántó Zoltán alpolgármester
- Bán Bálint Géza önkormányzati képviselő
- Dr. Skrenyó Margit gyermekorvos
- Nagy János lelkész
- Somogyi Mariann kulturális szervező
- Turiné Nikl Melinda könyvtáros
- Szalai Andrásné óvodavezető
- Agócs Mihályné iskola igazgató
- Laposa János madocsai lakos
- Tarczal János madocsai lakos
2.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a településen működő egyesületek 2-2 főt
nevezzenek meg és 2018. március 11. napjáig írásos nyilatkozattal delegálják az előkészítő
munkacsoportban.
3.
A Képviselő-testület a település 1000 éves fennállásának megünneplésére 2019. július
27. napját jelöli ki.
Határidő: tagok delegálása 2019. március 11-ig
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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13. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Református Általános Iskola működéséhez 2017. és 2018. évben
biztosított támogatások elszámolására
(Szóbeli előterjesztés)
dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Az önkormányzat 2017. évben 10 millió forintot, és 2018.
évben is 10 millió forint támogatást biztosított a Református Általános Iskola működéséhez. A
támogatások elszámolása nem történt meg. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az
intézménynek is szükséges beszámolnia az önkormányzati támogatás felhasználásáról, ezért
javasolta, hogy a 2017. és 2018. évi támogatásokról 2019. június 30. napjáig a Református
Általános Iskola nyújtsa be az elszámolását. A 2019. évi támogatásról pedig 2020. június 30ig.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a következő határozati
javaslat elfogadására. „1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban Képviselő-testület) a Református Általános Iskola működéséhez a 2017. és a
2018. évben 10 - 10 millió forint támogatást biztosított. A Református Általános Iskola a
támogatások összegéről nem számolt el. 2. Felkéri a Képviselő-testület az iskola igazgatóját,
hogy a 2017. évi 10 millió forint és a 2018. évi 10 millió forint támogatás felhasználásáról
2019. június 30-ig, a 2019. évi támogatás felhasználásáról 2020. június 30-ig nyújtsa be a
beszámolóját. Határidő: az elszámolásra a határozatban megjelöltek szerint. Felelős:
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2019. (III. 6.) határozata
a Református Általános Iskola működéséhez 2017. és 2018. évben biztosított
támogatások elszámolásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselőtestület) a Református Általános Iskola működéséhez a 2017. és a 2018. évben 10 millió
forint támogatást biztosított. A Református Általános Iskola a támogatások összegéről nem
számolt el.
2. Felkéri a Képviselő-testület az iskola igazgatóját, hogy a 2017. évi 10 millió forint és a
2018. évi 10 millió forint támogatás felhasználásáról 2019. június 30-ig, a 2019. évi
támogatás felhasználásáról 2020. június 30-ig nyújtsa be a beszámolóját.
Határidő: az elszámolásra a határozatban megjelöltek szerint
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester asszony az ülést 19,00 órakor bezárta.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

dr. Orbán Zsuzsanna
jegyző

Böde Istvánné
Soós Ferencné
jegyzőkönyv - hitelesítők

