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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 10-én 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, Böde Istvánné,  Soós Ferencné, Rostás György Képviselő-testületi tagok, dr. 

Orbán Zsuzsanna jegyző, Béres István főépítész, Araczki Antalné pénzügyi előadó, Baksa 

Istvánné könyvtáros, a lakosság részéről 4 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 Blatt György és 

Szántó Zoltán  Képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

Blatt György és Szántó Zoltán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjének a meghívóban közölt 

napirendi pontokat kiegészítéssel javasolta tárgyalni. 7. napirendként az „Egyebek” napirendi 

pont helyett a „Madocsai Református Egyházközség támogatási kérelmének tárgyalása” 

napirendi pontot, 8. napirendként „Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde 

Fejlesztési program című pályázatra új pályázat benyújtására” című napirendet, 9. napirendi 

pontként a „Madocsai Amatőr Színtársulat támogatási kérelmének tárgyalása” 10. 

napirendként az „Egyebek napirendet javasolta tárgyalni. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi napirendeket tárgyalta: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      2. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.)  

önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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      3.  Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

      4.  Madocsa Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      5. Javaslat Madocsa Község Rendezési Tervének 2018. évi 1. számú módosítására, 

valamint a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      6.  A Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló Beszámoló tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      7.  Madocsai Református Egyházközség támogatási kérelmének tárgyalása 

           Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      8. Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program című 

pályázatra új pályázat benyújtására 

            Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      9.   Madocsai Amatőr Színtársulat támogatási kérelmének tárgyalása 

 Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

    10.   Egyebek 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról 

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 

150/2018. (XI.20.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2018. (XI.20.) a 

137/2018. (XI.20.), a 139/2018.  (XI.20.), a  140/2018. (XI.20.), a 141/2018. (XI.20.), 

a 142/2018. (XI.20.), a 145/2018. (XI.20.), és a  147/2018. (XI.20.)  határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 
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2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.)  

önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását. Felkérte a Bizottság 

elnökét az ülésen elhangzottakról a tájékoztatásra. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2018. 

évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását megtárgyalta, a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az önkormányzat bevételei a már módosított 

előirányzathoz képest 3.138 ezer forinttal módosult, 368.408 ezer forintról 371.546 forintra 

változott. A 3.138 ezer forintból 3 millió forint a fogorvosi szolgálat ellátásához biztosított 

egyszeri támogatás, 138 ezer forint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyerekek részére augusztus hónapra biztosított Erzsébet utalványok elszámolása. Ezek az 

összegek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, ezért vált szükségessé a 

költségvetési rendelet módosítása. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a napirenddel 

kapcsolatosan a szavazásra. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő rendeletet alkotta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11 /2018. (XII.15.) rendelete 

 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató elfogadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatót is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, felkérte az elnökét a tájékoztatásra. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztésből részletesen látható, hogy az 

önkormányzat milyen bevételekkel és kiadásokkal számol. A bevételek és kiadások 
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teljesülése időarányosan jónak mondható. A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2018.  III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A III. negyedévi beszámolóban a bevételeink  89 

%-os teljesítést mutatnak, a kiadások 66 %-os teljesítésen állnak. Ez főképpen a felhalmozási 

kiadások elhúzódásának eredménye, mivel a nagy felújításaink – a Hivatal részleges 

felújítása, valamint a Fogorvosi rendelő felújítása, bővítése – az év végén zárulnak le, az év 

végi zárszámadás fogja tükrözni az összes költséget.  Az előzetes számítások szerint 

elmondhatja, hogy minden vállalt feladatot teljesíteni tudtak az év folyamán. A számokból 

már most látható, hogy ha nem is olyan mértékű, mint 2017-ről maradt, de pozitív 

eredménnyel tudja zárni az önkormányzat a 2018-as gazdasági évet.  

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az önkormányzata 2018. III. negyedévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóra vonatkozóan felkérte a Képviselőket az előterjesztés 

szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2018. (XII.10.) határozata 

az önkormányzat 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők. 

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2019. évre vonatkozó ellenőrzési tervet amit a 

Képviselő-testületnek el kell fogadnia. Madocsára nézve előre  egyeztetve csupán  egy 

ellenőrzési célt határoztak meg, az óvoda működésének átfogó vizsgálatát. A belső 

ellenőrzésre szükség van annak érdekében, hogy minél inkább szabályszerű legyen az 

önkormányzat és intézményeinek  működése. Kérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, ismertesse 

a Bizottság véleményét. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, javasolta  a Képviselő-testületnek a jegyzőkönyv mellékletét képező 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

 



5 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadására 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozza: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2018. (XII.10.) határozata 

a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 
 

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

a belső ellenőrzési vezető által elkészített 2019. évi belső ellenőrzési tervet és annak  1., 2., 3., 

4. és 5. mellékletét – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – megismerte és 

elfogadja. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott ellenőrzési terven belül  Madocsa Község 

Önkormányzatánál tervezett alábbi ellenőrzést és annak ütemezését elfogadja: 

             

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

A tervezett 

ellenőrzés tárgya 

Ellenőrzés 

típusa 
Ellenőrzés célja 

Ellenőrize

ndő 

időszak 

Szükséges 

ellenőrzési 

kapacitás 

(nap) 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Szabályozottság 

törvényesség 
dokumentáltság 

Óvoda 

működésének 

átfogó 

vizsgálata 

Rendszer 

ellenőrzés 

szabályzatok, 

nyilvántartások, 
működés vizsgálata 

2018-

2019.év 
12 

2019. 

július 

 

 
Határidő: belső ellenőrzési vezető részére megküldeni 2018. december 22. 

Felelős:  Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Rendezési Tervének 2018. évi 1. számú módosítására, 

valamint a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017. (VII.3.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A június 10-én lezajlott népszavazást követően a 

Képviselő-testületnek 6 hónapon belül végre kell hajtania a település Helyi Építési 

Szabályzatának módosítását. A hat hónap a mai napon lejár. Ez alatt az idő alatt nagyon sok 

feladatot kellett elvégezni, egyeztető fórumokat kellett összehívni a lakosság véleményének 

megismerésére, a hatóságokkal egyeztető tárgyalásokat kellett tartani a tervezett 

módosításokról. Elmondhatja, hogy pozitívan zárult a folyamat, sikerült a Helyi Építési 

Szabályzatba belefoglalni a bányászati tevékenység tiltását. A Helyi Építési Szabályzat 

módosításán kívül a Településszerkezeti terv módosítására is sor került.  A felső tagozatos 

iskola épületének szálláshellyé történő kialakítására irányuló engedélyezési eljárás  során 

derült ki, hogy az iskola és a hozzá tartozó udvar két helyrajzi számon – 17. hrsz, és 18. hrsz -  

szerepel a földhivatali nyilvántartásban, a megoldást ezeknek az ingatlanoknak az 
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összevonása biztosítja. Eddig a két ingatlan nem volt összevonható, mert eltérő építési 

övezetbe tartoztak Az alsó tagozatos iskola udvarának megnagyobbítására megvásárolta  az 

önkormányzat a szomszédos kerteket. A telkek összevonását eben az esetben sem lehetett 

megvalósítani, mert a 769. és a 770 hrsz-ú ingatlanok eltérő építési övezetbe tartoztak, ezért 

ezt a módosítást is át kellett vezetni a rendeletben. Ezen felül igényként merült fel a lakosság 

részéről a Kert utca LF1-es besorolást LF2-es besorolásra módosítani. Az LF1-es 

lakóövezetben 800 m2 a minimálisan kialakítható telkek nagysága, az LF2-es övezetben 500 

m2. A módosítást követően az 1600 m2-nél kisebb területű telkek is megoszthatóvá válnak. 

 

Béres István főépítész: A szerkezeti terv módosítását a polgármester asszony által elmondott 

változások tették szükségessé. A Helyi Építési Szabályzatba pedig bekerült a népszavazás 

eredménye, mi szerint a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeken - lényegében a 

település egész közigazgatási területére vonatkozóan -  bányászati tevékenység nem 

folytatható. 

 

Bán Bálint Géza képviselő: A térkép belvízjárta területként az egész határt jelöli, a 

valóságban azonban ez a 10 %-ot sem éri el. A következő módosítás során ezt javítani kell.  

 

Béres István főépítész: A megyei, illetve az országos területrendezési tervekből származnak 

az adatok. A megyei területrendezési terv felülvizsgálata során lesz lehetősége az 

önkormányzatnak a javításra. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket a településszerkezeti terv módosítására 

vonatkozóan az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

153/2018. (XII.10.) határozata 

Madocsa Község településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az 

alábbi döntést hozza: 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2018. (VI. 

27.) határozatában jóváhagyott településfejlesztési döntések 

tekintetében a 75/2017. (VI.28.) határozattal elfogadott Madocsa 

Község Településszerkezeti tervének módosítását a határozat alábbi 

mellékleteivel jóváhagyja: 

 

a) Településszerkezeti tervlap: 1. melléklet 

b) Településszerkezeti terv leírása: 2. melléklet 
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c) Település területi mérlege: 3. melléklet 

d) Területrendezési tervvel való összhang igazolása: 4. melléklet 

 

 Határidő: a határozat hatályba lépése: 2019. január 1. 

      Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a község helyi építési 

szabályzatáról szóló 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2018. (XII.10.) rendelete 

  

a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló Beszámoló tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Könyvtár 2018. évi munkájáról készített 

beszámolót írásban megkapták a Képviselők. Megkérdezte Baksa Istvánné könyvtáros, 

kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 

 

Baksa Istvánné könyvtáros: Az elkészített beszámolóban részletesen beszámolt a 

könyvtárban folyó munkáról, az ezzel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. Tájékoztatta 

a Képviselőket, hogy ez az általa készített utolsó beszámoló, december 12-én dolgozik 

utoljára, attól kezdve a nyugdíjazása előtti felmentési idejét tölti. Megköszönte, hogy ilyen 

hosszú ideig dolgozhatott a Madocsai Könyvtárban. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás 

nem hangzott el, felkérte a Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására: 

„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely (7026 Madocsa, Fő u. 19.) 2018. évi könyvtári munkájáról 

szóló beszámolót megtárgyalta, és a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: Könyvtár értesítésére: 2018. december 20. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára 

polgármester”  

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

154/2018. (XII.10.)  határozata 

a 2018. évi könyvtári munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely (7026 Madocsa, Fő u. 19.) 2018. évi könyvtári 

munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

 Határidő: Könyvtár értesítésére: 2018. december 20. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsai Református Egyházközség támogatási kérelmének tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat minden évben 

támogatja a Református Egyházat, a gyermekek karácsonyi ünnepségének megrendezését.   

Az idén 100.000,- Ft-ot javasol a Képviselő-testületnek megállapítani. Felkérte a Pénzügyi 

Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolta a Képviselő-

testületnek a Madocsai Református Egyházközség részére a 100.000 Ft támogatás 

megállapítását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket  a Madocsai Református 

Egyházközség által szervezett gyülekezeti gyerekkarácsony megtartásához történő támogatás 

biztosítására a következő határozati javaslat elfogadására: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Református Egyházközség karácsonyi 

rendezvényének -  gyülekezeti gyerekkarácsony  -  támogatását határozza el. 

Az Egyházközség részére nyújtandó 100.000,- Ft  támogatást 2018. évi költségvetésében 

biztosítja. Az Egyházközségnek a támogatásról a felhasználást követő 60 napon belül kell 

elszámolnia az önkormányzat felé. Határidő: határozat Madocsai Református Egyház részére 

történő megküldésére: 2018. december 20. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester” 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2018. (XII.10.) határozata 

a Madocsai Református Egyházközség támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Református 

Egyházközség karácsonyi rendezvényének - gyülekezeti gyerekkarácsony  -  támogatását 

határozza el. 

Az Egyházközség részére nyújtandó 100.000,- Ft  támogatást 2018. évi költségvetésében 

biztosítja.  

Az Egyházközségnek a támogatásról a felhasználást követő 60 napon belül kell 

elszámolnia az önkormányzat felé.  
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Határidő: határozat Madocsai Református Egyház részére történő megküldésére:  

                     2018.  december 20.  

     Felelős:   Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

8. 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 javasolta a Képviselő-testületnek a pályázat visszavonását, ezzel 

egyidejűleg új pályázat benyújtására vonatkozó határozat meghozatalát. A pályázat ismételt 

benyújtásához a Képviselő-testületnek új határozatot kell hoznia, az erre vonatkozóan hozott 

146/2018. (XI.20.) határozatát vissza kell vonnia. Felkérte a Képviselőket az előterjesztés 

szerinti határozati javaslat elfogadására:  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2018. (XII.10.) határozata 

a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési Program keretében pályázat 

benyújtásáról 

 

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

testület) az önkormányzat tulajdonában lévő Madocsa, Újsor u. 2. szám alatti épület 

bölcsődévé történő átalakítására vonatkozóan hozott 146/2018. (XI.20.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület 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. 

 

3. A beruházás megvalósítását a 2019. gazdasági évre tervezi. 

 

4. A pályázat összes költsége 52.282.621,- forint. 

 

5. A pályázat megvalósításához szükséges önerő összege 2.612.100,- forint, amit a 

Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít, továbbá 

vállalja az előre nem látható okokból eredő, illetve az áremelkedés miatti 

többletköltségeket a beruházás megvalósítása érdekében. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: pályázat benyújtására: 2019. január 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsai Amatőr Színtársulat támogatási kérelmének tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Madocsai Amatőr Színtársulat nevében  azzal a 

kéréssel keresték meg, hogy színpadi világítás kiegészítéséhez akkumulátorral működő, mobil 

világítási rendszert szeretnének vásárolni. Mellékelték a beszerzéséhez az árajánlatot, mely 

szerint 366.900,- Ft-ból meg lehetne valósítani. 

 

Bán Bálint Géza képviselő: A mobil világítástechnikai eszközök alkalmazásával 

élvezhetőbbé válnának az előadások, ezért fordultak kérésükkel a Képviselő-testület felé. A 

Színtársulat nem egyesületként működik, ezért az előadásokból származó bevételek az 

önkormányzatot illetik, ezért gondolták, hogy támogatható a kérelmük. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az elmondottak alapján javasolta a Madocsai 

Amatőr Színtársulat részére a kért támogatás megállapítását. Felkérte a Képviselőket a 

következő határozati javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy a Művelődési Ház színpadvilágításának korszerűsítéséhez 

hordozható világítástechnikai eszközöket szerez be 366.900,- Ft értékben.  

Az eszközök beszerzésének összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék 

keret terhére biztosítja. Határidő: azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2018. (XII.10.) határozata 

a Művelődési Ház színpadvilágításának korszerűsítéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Művelődési Ház színpadvilágításának korszerűsítéséhez hordozható világítástechnikai 

eszközöket szerez be 366.900,- Ft értékben.  

 Az eszközök beszerzésének összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 

tartalék keret terhére biztosítja. 

 

 Határidő: azonnal  

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

10. Napirend  

 

Tárgya: Egyebek 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 17 óra 45 perckor bezárta. 
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K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                             dr. Orbán Zsuzsanna 

polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

Blatt György                               Szántó Zoltán 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


