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Tisztelt újságolvasók, kedves Madocsaiak!

Ismét véget ért egy mozgalmas küz-
delmes év, tele sok –sok feladattal, 
sikerrel, olykor kudarccal, és végül 
befejezett, megvalósított felada-
tokkal.

Ha visszatekintünk az eltelt egy évre 
elmondhatjuk, hogy ebben az évben 
is szépült, fejlődött Madocsa telepü-
lése.
Az Önkormányzat 180 milliós 
költségvetésből gazdálkodott. Intéz-
ményeink zavartalan jó színvonalon 
történő működésének biztosítása 
volt elsősorban a feladatunk, amit 
minden évben a testület szigorúan 
megfogalmaz számunkra a költség-
vetés elfogadásakor. 
Az elmúlt évben is támogattuk civil 
szervezeteinket, több mint 5 millió 
Ft-tal. Örülünk annak, hogy ezekkel 
a támogatásokkal minden évben 
tudjuk segíteni egyesületeink sike-
res működését a településünkön.

Fejlesztési feladatainkra annak elle-
nére, hogy év közben nem nagyon 
voltak pályázati lehetőségeink plusz 
források megszerzésére, az év 
folyamán közel 240 millió Ft-ot 
fordítottunk, az előző évben elnyert 
pályázati támogatások segítségével.

Megvalósított kiemelt fejlesztési 
feladataink a következők voltak:

Egészségházunkat  DDOP pályázati 
támogatás segítségével sikerült újjá 
varázsolni. A pályázat lehetővé tette 
a felnőtt, és gyermek háziorvosi, 
illetve a védőnői szolgálat részére  a 
XXI. század elvárásainak megfelelő 
rendelők kialakítását.

A felújítás során sor került aka-
dálymentes mosdó kialakítására, 
térköves akadálymentes feljáró, 
parkoló megépítésére. Megvalósult 
a nyílászárók cseréje, külső homlok-
zat szigetelése, fűtés korszerűsítése, 
az épület napelemekkel való ellá-
tása. A pályázat még tartalmazott 
eszköz beszerzési lehetőséget, ezzel 

a felnőtt háziorvosi körzet, illetve a 
védőnői szolgálat eszközparkja újult 
meg a betegellátás technikai színvo-
nalának növelése érdekében. A 
felújítás összes költsége 44 millió Ft 
volt, amelyből 39 millió Ft volt a 
pályázati forrás, az önkormányzat 
önerőként saját költségvetéséből 
5 millió Ft-ot fordított erre a feladat-
ra.

 Ebben az évben sikerült egy másik 
nagy, és már régóta elhúzódó fela-
datot megvalósítani, és ez nem más, 
mint az évekkel ezelőtt bezárt 
szeméttelep rekultivációja volt. Ezt 
a feladatot a Kaposvári Hulladék-
gazdálkodási  Önkormányzat i 
Társuláshoz csatlakozva tudtuk 
megvalósítani 100%-ban pályázati 
pénzből. A rekultiváció költsége a 
társulás kimutatása alapján bruttó 
190 millió Ft. 
A szeméttelep környéke ezzel a 
beavatkozással, rendezett és tiszta 
lett. Most az a feladatunk, hogy ezt a 
rendet sokáig megőrizzük, és ezt 
csak úgy lehet biztosítani, hogy a 
lakosság betartja a szemétszállítási 
előírásokat, és a háztartásokban 
keletkező szemetet nem a felhagyott 
rekultivált területre szállítják, ha-
nem mindenki igyekszik maximá-
lisan igénybe venni a Paksi Hul-
ladékgazdálkodási Kft szolgáltatá-
sait.  

Összességében elmondhatjuk a 
tavalyi évről, hogy egy sikeres évet 
hagytunk magunk mögött, hiszen 
olyan feladatokat és olyan összeg-
ben sikerült megvalósítani, amiről 
év elején csak reménykedni lehetett.
A jövőre nézve szeretnénk, ha a 
2016.-os év is tartogatna számunkra 
lehetőségeket, amit a település fej-
lődése érdekében tudnánk kihasz-
nálni.

Amit már biztosra vehetünk a fej-
lesztési feladataink közül, hogy a 
2016-os évben a Jövőnk Energiája 
Alapítvány pályázati támogatásával 

a Tihany és Székespart utcák asz-
faltos útjai, illetve Kis utca, Temető 
utca, Fő utca, Posta utca járdái 
részlegesen megújulhatnak a tavasz 
folyamán. Természetes, hogy az idei 
évben is szerepel még ezeken a 
feladatokon kívül más fejlesztési 
elképzelés is a költségvetésünkben, 
/pl . :  Sportcsarnok felújí tása, 
Fogorvosi Rendelő plusz szolgálati 
lakás felújítása, belvíz- csapadékvíz 
elvezetésének szakaszos megoldása, 
Paksi u. buszmegálló környékének 
rendbetétele, folytatjuk az előző 
évben megkezdett Települési Fej-
lesztési Terv elkészítését, ingatlan 
vásárlás, terveztünk még kisebb 
felújítási keretet az ivóvíz, és 
szennyvíz hálózaton szükségesnek 
tartott felújítások elvégzése céljá-
ból.
A felsorolásból is látszik, hogy na-
gyon sok feladatunk van. Megva-
lósításuk attól függ, hogy melyikre 
tudunk pályázati támogatást nyerni, 
mert sajnos fejlesztési forrásaink 
elég szűkösek és ezért igyekeznünk 
kell pályázati pénzek megszer-
zésével növelni ezeket a forrásokat.

Madocsa Község Önkormányzata 
minden évben körültekintő gazdál-
kodással, szem előtt tartva a takaré-
kossági elveket,  igyekezett meg-
felelni az elvárásoknak. Vagyis 
minden évben biztosította a tele-
pülés és az intézmények jó szín-
vonalon történő működését, és haté-
konyan használta ki a fejlesztési 
lehetőségeit.

Azt gondolom, hogy az idén sem 
lehet ettől eltérő más célunk.
De ahhoz, hogy az elképzeléseink, 
feladataink sikerüljenek, kell, hogy 
érezzük lakosaink segítőszándékát, 
támogatását és megértését.
  

                                                                                                             
Gelencsérné Tolnai Klára

polgármester
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Tájékoztató a hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokról

A 60, illetve 80 literes hulladék-
gyűjtő edény igénybevételéhez 
szükséges eljárás

Ahogy korábban már értesítettük a 
lakosságot, 2016. január 1-től lehe-
tőség van arra, hogy az olyan ház-
tartások, amelyekben az életvitel-
szerűen együtt lakók száma 60 
literes edény esetében az 1, 80 literes 
edény esetében a 2 főt nem haladja 
meg, a kisebb hulladékgyűjtő-edény 
használatára jogosultságot szerez-
hessenek. A jogosultság megszer-
zése az önkormányzat által kiállított 
hatósági bizonyítvány birtokában 
történik, mely kiadásának feltéte-
leiről és eljárásrendjéről az alábbi 
tájékoztatást nyújtom:

60 literes hulladékgyűjtő-edény 
használatára az olyan háztartások 
jogosultak, ahol a természetes 
személy (lakossági) életvitelszerű 
ingatlanhasználók száma 1 fő.
80 literes hulladékgyűjtő-edényt 
abban az estben használhat a ház-
tartás, ahol a természetes személy 
(lakossági) életvitelszerű ingatlan-
használók száma nem haladja meg a 
2 főt.

Fontos, hogy az életvitelszerű ingat-
lanhasználók száma nem feltétlenül 
egyezik meg az ingatlanon állandó 
vagy ideiglenes lakcímmel rendel-
kezők számával. Minden esetben az 
ingatlanhasználók tényleges számát 
kell figyelembe venni. Az ingatlant 
életvitelszerűen használónak – 
függetlenül, hogy az ingatlanba 
bejelentkezett, vagy sem – azt a 
személyt, vagy személyeket kell te-
kinteni, aki vagy akik az ingatlanban 
együtt laknak.

A 60 vagy 80 literes hulladékgyűjtő 
edény alkalmazására vonatkozó 
jogosultsági kérelmet a Bölcskei 
Közös Önkormányzati Hivatal 
M a d o c s a i  K i r e n d e l t s é g é n é l 
(Madocsa, Fő u. 24.) kell benyújtani, 

melyhez mellékelni kell egy megha-
tározott tartalmú nyilatkozatot, 
melyet két tanú aláírásával kell 
ellátni. A kérelem és a nyilatkozat 
beszerezhető személyesen a Hiva-
talban, illetve elektronikus úton 
letölthető a  inter-www.madocsa.hu
netes oldalról. 

A kérelem elbírálása - attól függően, 
hogy az teljesíthető vagy sem - 
hatósági bizonyítvány kiállításával, 
vagy a hatósági bizonyítvány 
kiadásának megtagadásával zárul.

Az önkormányzat által kiállított 
hatósági bizonyítványt postai úton el 
kell küldeni a Paksi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-hez 
(továbbiakban: Közszolgáltató) de 
személyesen is fel lehet keresni az  
ügyfélszolgálatukat (Paksi Polgár-
mesteri Hivatal Paks, Dózsa Gy. u 
55-61.)
 
A szolgáltatás tartalma minden 
esetben a szerződés módosítását 
követő hónap első napjától változik. 
(Pl.: március hónap során módo-
sított szerződés alapján április 1. 
napjától vehető igénybe a szolgál-
tatás a módosított edénymérettel.)

A Madocsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntése 
értelmében a kisebb edényméretre 
való jogosultságot – a korábbi 
szabályozástól eltérően – nem kell 
évente igazolni a lakosoknak, illetve  
az eljárási illetéket sem kell megfi-
zetni.

A jogosultság módosulása vagy 
megszűnése esetén azonban (pl.: 
növekszik az életvitelszerű ingatlan-
használók száma) a változást követő 
15 napon belül be kell jelenteni a 
Közszolgáltató részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meg-
felelő méretű edény használatára 

való jogosultságot a közszolgáltató 
ellenőrizheti, és amennyiben meg-
állapítást nyer, hogy az ingatlan-
használó jogosultatlanul használja a 
kisebb méretű kukát, vagy változás-
bejelentési kötelezettségét elmu-
lasztja, a hulladékszállítási díj a 
jogosultság megszűnéséig vissza-
menőleg 120 literes gyűjtőedényre 
vonatkozóan kerül számlázásra.

A nem természetes személy által 
használt ingatlanokon nincsen 
lehetőség a 120 literesnél kisebb 
kuka alkalmazására.

Hulladékgyűjtő edény beszerzése

A kisebb űrtartalmú,  megfelelő 
méretű szabványos (MSZ EN 840) 
hulladékgyűjtő edény beszerzése az 
ingatlan használójának feladata és 
költsége. 
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy  60, 
illetve 80 literes hulladékgyűjtő edé-
nyek az Önkormányzati Hivatalban 
8000 Ft/db áron is vásárolhatók

80 év feletti lakosokat érintő 
kedvezmények

A Képviselő-testület 2016. február 
15-i ülésén a 80 év felettieket érintő 
kedvezményekről döntött a hulla-
dékgazdálkodás tekintetében. Ezek 
a következők:

1. Jövedelmi és vagyoni helyzetre 
tekintet nélkül mentesül a 60 literes 
hulladékgyűjtő edényre megálla-
pított hulladékkezelési közszol-
gáltatási díj fizetése alól az az 
egyedül élő,  rendelkező ingatlan-
tulajdonos vagy ingatlanhasználó 
személy, aki 80. életévét betöltötte.

2.Az olyan háztartásokat, amelyek-
ben az életvitelszerűen együtt lakók 
száma 2 fő, és csak az egyik ingat-
lantulajdonos vagy használó töltötte

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)

be a 80. életévét, jövedelmi és 
vagyoni helyzetre tekintet nélkül, a 
80 literes hulladékgyűjtő edényre 
megállapított közszolgáltatási díjból 
50 % kedvezmény illeti meg.

3. Az olyan háztartásokat, amelyek-
ben az életvitelszerűen együtt lakók 
száma a 2 főt meghaladja, és a ház-
tartásban legalább egy ingatlantulaj-
donos vagy használó betöltötte a 80. 
életévét, jövedelmi és vagyoni hely-
zetre  tekintet  nélkül  a  120  literes 

hulladékgyűjtő edényre megálla-
pított közszolgáltatási díjból 50 % 
kedvezmény illeti meg.

A megállapított kedvezmény a 
jogosultság keletkezése évének első 
napjától a jogosultság megszűnése 
évének utolsó napjáig tart.

A 60, illetve a 80 literes hulladék-
gyűjtő edényeket az 1. és 2. pontban 
szereplő háztartások részére az 
önkormányzat első alkalommal 
ingyenes használatra adja át, a 
jogosultság megszűnését követő 30 

napon belül  a kukát az önkormány-
zat részére vissza kell szolgáltatni.

Az  önkormányzat által nyújtott 
díjkedvezményeket  az önkormány-
zat fizeti meg közvetlenül a közszol-
gáltató részére.

További információ személyesen 
ügyfélfogadási időben az Önkor-
mányzati Hivatalban, vagy a 
75/330-101-es telefonszámon. kér-
hető.

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző

Az ebtartásról

Az elmúlt két hónapban nagyon sok 
lakossági bejelentés érkezett kóbor-
ló kutyákkal kapcsolatosan, sőt két 
esetben kutyaharapás is történt. Az 
utcán, kertekben  kóborló kutyák 
gyakran csapatokba verődve félel-
met keltettek az utcán gyalogosan 
vagy kerékpárral közlekedők köré-
ben. Volt olyan eset is, amikor 3-4 
nagytestű német juhászkutya és több 
hozzájuk csatlakozó kisebb testű 
kutya zavarta, illetve rémisztgette 
egy egész utca lakóit.  Az állattartás-
ra vonatkozó jogszabályi környezet 
igen összetett, és hosszadalmas 
lenne minden területre kitérni, 
mégis szeretném ráirányítani a 
figyelmet néhány szabályra, illetve 
az ezeket megsértőkkel szembeni 
következményekre, szankciókra.

Először is fontosnak tartom leszö-
gezni, hogy az ebtartással kapcsolat-
ban elsősorban  az állattartónak 
vannak kötelezettségei. Az állattartó 
legfontosabb kötelezettségeit egy-
részt az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény rögzíti, amikor – 
többek között – előírja, hogy állatot 
tartani csak e törvény végrehajtásra 
kiadott jogszabályban előírtaknak 
megfelelő helyen és módon szabad, 
továbbá az állatok tartása nem 
veszélyeztetheti az emberek és álla-
tok egészségét, jólétét, nem károsít-
hatja a környezetet. 

A másik nagyon fontos jogszabály, 
az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 
amely az állattartásnak olyan részle-
teire is kitér, mint az állat megfelelő, 
biztonságos tartása, gondozása, a 
fajtájának és élettani szükséglete-
inek megfelelő életfeltételekről való 
gondoskodás, vagy amelyek köz-
tisztasági, közegészségügyi területet 
érintenek. 
E törvény általánosságban kimond-
ja, hogy az állattartó köteles gondos-
kodni az állat – közte a kutya  - 
megfelelő és biztonságos elhelyezé-
séről, szakszerű gondozásáról és 
szökésének megakadályozásáról.

A szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény „Veszélyeztetés 
kutyával” címmel határozza meg az 
alábbi szabálysértési tényállást: 

„193. § (1) Aki a felügyelete 
alatt álló kutyát

a) a település belterületén felü-
gyelet nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett termé- a 
szeti területen, vagy vadászterületen 
- a vadászkutya és a triflakereső 
kutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül 
közforgalmú közlekedési eszközön - 
vakvezető, illetve mozgáskorláto-
zottakat segítő kutya kivételével - 
szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy játszótérre 
- vakvezető, illetve mozgáskorlá-
tozottakat segítő kutya kivételével - 
beenged, illetőleg bevisz,

szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt 
helyen tartja, vagy nem helyez el a 
ház (lakás) bejáratán a veszélyes 
ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el.”

A jogszabályalkotó célja a tényállás 
megfogalmazásával a közterületek 
és nyilvános helyek zavartalan hasz-
nálata, az emberek testi épségének 
megvédése, a kutyatámadásokból 
fakadó személyi sérülések számá-
nak visszaszorítása. A szabálysértés 
elkövetője az lehet, akinek a kutya a 
felügyelete alatt áll. Ez rendszerint a 
kutya tulajdonosa, de lehet pl. 
ideiglenes őrzéssel, kutyasétáltatás-
sal megbízott személy, családtag 
vagy a kutyát birtokban tartó 
személy. Az is elköveti a szabálysér-
tést, aki az állatot jogtalanul tartja 
magánál (pl. eltulajdonította). A 
tényállás többféle elkövetési maga-
tartást fogalmaz meg. 
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Az a) pont alatti esetek: egyfelől 
amikor az elkövetési magatartás 
helyszíne is meghatározott, kizáró-
lag akkor valósul meg a szabálysér-
tés, ha a kutya a település belterüle-
tén a közterületre kerül ki felügyelet 
nélkül. Felügyelet nélkül van a 
kutya, ha gazdája nincs olyan hely-
zetben, hogy a kutyát visszatart-
hassa, kikerül a felügyelete alól, ha 
olyan messze van, hogy nem tudja 
megakadályozni azt, hogy a kutya a 
sértettet megtámadja. Másfelől 
megvalósul a szabálysértés, ha a 
kutyát hosszabb időn át kóborolni 
hagyják, teljesen egyedül engedik 
ki, ilyenkor a magánterületen 
megtalálva is felelősségre vonható 
az állatot felügyelő személy. Aki a 
település közigazgatási területén 
kívülre viszi a kutyát, és ott engedi 
szabadon, nem követ el szabály-
sértést. Elhatárolandó az a) pontba 
tartozó elkövetési magatartástól az 
az eset, amikor a kutya gazdája nem 
teszi meg a szükséges intézkedé-
seket annak érdekében, hogy ku-
tyája ne juthasson az útra, és az eb az 
úttesten közlekedő járművekre 
támad (embereket nem támad meg, 
az úton csatangol). Ebben az esetben 
a közrend védelmén túl, egy speciá-
lisabb jogtárgyat, a közúti közle-
kedés biztonságát sérti az elkövető, 
ezért magatartása a közúti közle-
kedési szabályok kisebb fokú meg-
sértése szabálysértésnek minősül, és 
a szabálysértési eljárás – eltérően az 
általános szabálytól - a rendőrség 
hatáskörébe tartozik.
A b) pontban foglalt esetben a sza-
bálysértés természeti (=olyan föld-
terület, melyet elsősorban természet 
közeli állapotok jellemeznek), 
védett természeti területen (=védetté 
vagy fokozottan védetté nyilvánított 
földterület) és vadászterületen (=az 
a föld- vagy vízterület, amely kiter-
jedése a 3000 hektárt eléri, szem-
közti határvonalainak távolsága 
legalább 3000 méter, ahol a vad a 
szükséges táplálékot megtalálja, 
természetes szaporodási feltételei és 
mozgásigénye, búvóhelye, nyugal-
ma adott) követhető el, a jogszabály 
pórázkötelezettséget ír elő.

 A c) pontba foglalt elkövetési maga-
tartás speciális helye a közforgalmú 
közlekedési eszköz, ilyenre csak 
pórázzal és szájkosárral vihető fel a 
kutya, kivéve a vakvezető és moz-
gáskorlátozottat segítő eb. 
A d) pontban felsorolt területek 
mind nyilvános helyek, ezeknek a 
területére a kutya bevitele is 
szabálysértést valósít meg. A tiltást 
egészségügyi és higiéniai szempon-
tok indokolják. 
A (2) bekezdés a harapós természetű 
kutyák zárt helyen tartását, vagy a 
bejáraton erre utaló figyelmeztetés 
elhelyezését teszi kötelezővé. A 
harapós kutya magánterületen (pl. 
kertben) való szabadon tartása a 
vagylagosságból következően csak 
akkor szabálysértés, ha erre utal 
figyelmeztetés nincs a kapun elhe-
lyezve.

A szabálysértési törvény fő szabály-
ként  az általános szabálysértési 
hatóság, a járási hivatal hatáskörébe 
utalja az ebtartóknak az ebtartással 
kapcsolatos bizonyos jogsértő csele-
kedetei vagy mulasztásai szankci-
onálását, tehát  a fenti szabályok 
megsértőivel szemben elsősorban a 
Paksi Járási Hivatalnál lehet sza-
bálysértési eljárást kezdeményezni. 

További szankcionálási lehetőséget 
állapít meg az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény, amely  szerint aki tevé-
kenységével vagy mulasztásával az 
állatok védelmére, kíméletére 
vonatkozó jogszabály vagy hatósági 
határozat előírását megsérti vagy 
annak nem tesz eleget, állatvédelmi 
bírságot köteles fizetni. A bírság 
alapösszege 15.000 Ft, melyet – a 
jogsértés körülményeitől függően – 
meg kell szorozni a cselekményhez 
rendelt szorzószámmal. Ennek ered-
ményeként az állatvédelmi bírság 
több száz ezer forintot is elérhet. E 
törvény is bírságolni rendeli azt az 
ebtulajdonost, aki állatát hagyja 
közterületen kóborolni, Az állatvé-
delmi bírság kiszabására hatáskörrel 
a jegyző, a járási hivatal, a NÉBIH,

és a megyei kormányhivatal rendel-
kezik.

A kóborló ebek befogása egy-egy 
esetben is jelentős terhet jelent az  
önkormányzat számára. A probléma 
folyamatos kezelése évente több 
száz ezer, akár egymillió forintot is 
elérő költségbe kerülne, amit -  
tekintve az alacsony költségvetését 
– nem tud  erre a célra biztosítani. Az 
önkormányzatot ugyanis nemcsak a  
kóborló eb befogásának költsége 
terheli, hanem az eb további tartá-
sának díja is. Természetesen, ha a 
kóbor állat tulajdonosa ismertté 
válik, a tulajdonos köteles az állatot 
visszavenni, valamint a befogásával 
és elhelyezésével kapcsolatos költ-
ségeket megtéríteni. Erre azonban 
még nem került sor, a tulajdonos 
minden esetben a későbbiekben is 
ismeretlen maradt. Az önkormány-
zatnak lehetősége lenne a négy 
hónapos kort betöltött ebek után 
ebrendészeti hozzájárulást bevezet-
nie, de tekintettel a lakosság teher-
bíró képességére, ettől eltekintett.

Szükségesnek tartom a fentiekhez 
szorosan kapcsolódó további 
szabályokra felhívni a figyelmet, 
hiszen egy esetleges kutyaharapás 
esetén nagy jelentőséggel bír a 
dolog.

A kedvtelésből tartott  állatok tartá-
sáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet  
szerint az állattartó köteles az állata 
állategészségügyi felügyeletét ellátó 
állatorvosnak bejelenteni, ha az 
állata a három hónapos kort elérte, 
elhullott vagy elkóborolt, vagy új 
tulajdonoshoz került. Az ebtartó 
köteles minden három hónaposnál 
idősebb ebet veszettség ellen beol-
tatni az alábbiak szerint: a három 
hónapos kort elérteket 30 napon 
belül, az első oltást követően 6 hóna-
pon belül, ezt követően évenként. Az 
oltási könyvet meg kell őrizni, 
illetve tulajdonátruházás esetén az új 
tulajdonosnak át kell adni.

(folytatás a 6. oldalon)



(folytatás az 5. oldalról)

Az oltási könyv megrongálódása, 
elvesztése esetén az oltást végző 
állatorvostól 8 napon belül az oltási 
könyv pótlását kell kérni. A veszett-
ség ellen történő immunizálás során 
az ebet széles spektrumú féreghajtó 
szerrel is kezelni kell.

Négy hónaposnál idősebb eb csak 
mikrochippel megjelölve tartható. 
Ebet forgalmazni, illetve tulajdon-
jogát forgalmazásnak nem minősülő 
más módon átruházni kizárólag az 
állatot   azonosító   mikrochippel

történő megjelölése után lehet. A 
mikrochippel megjelölt eb tartójá-
nak megváltozása esetén az új tartó 
az adatváltozást 8 napon belül köte-
les a szolgáltató állatorvossal az 
országos elektronikus ebadatbázis-
ban regisztráltatni. A mikrochippel 
megjelölt eb tulajdonosának, tartási 
helyének megváltozása, vagy az 
állat elpusztulása esetén az eb tartója 
az adatváltozást 8 napon belül 
köteles a szolgáltató állatorvossal az 
országos elektronikus ebadatbázis-
ban regisztráltatni. A jelenleg hatá-
lyos szabályozás szerint az önkor-
mányzat   háromévente   köteles 

ebösszeírást végzeni, az ennek során 
felvett adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást is vezetni kell. Az eb 
transzponderrel való megjelölését a 
jegyző és a járási állategészségügyi 
hatóság ellenőrzi. 
Tisztelettel kérek minden kutyatar-
tót a szabályok betartására, és a ku-
tyák elkóborlásának megakadályo-
zására. Mindannyiunk közös célja 
kell, hogy legyen a kutyák megfele-
lő elhelyezése, a kutya támadások 
megelőzése, a balesetek elkerülése.

Tubáné Benák Ibolya 
aljegyző

Településünkön az alábbi civil szervezetek várják az SZJA 1 %-áról szóló felajánlásaikat.

Madocsai Tehetséggondozó Közalapítvány  18857955-1-17
Madocsai Óvodásokért Közalapítvány   18859452-1-17
Madocsa Sportegyesület     19952235-1-17
Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 18862203-1-17
Madocsa Árpádkori Templomért Közalapítvány 18860218-1-17

„AgroMágus”
A Köszti 2000 Stúdió Kft. Mezőgazdasági Kereskedelmi üzletága széles kínálattal:

- Növény-védőszerek kis és nagy kiszerelésben, 
- Lemosó-szerek kis és nagy kiszerelésben,

- Műtrágyák, Lombtrágyák, Zöldítők, Virágtápok
- Virágföld 20 és 50 literes zsákban, 

- Rágcsáló-írtó szerek,

és egyéb árúkkal várja önöket Bölcskei bázisán!

Ezek mellett:
Akkumulátor Kereskedelem ( 3 Ah – 240 Ah-ig)

Akkumulátor állapotfelmérés,
Akkumulátor karbantartás,

Akkumulátor javítás,
Akkumulátorok Szulfátmentesítése,

Nálunk csak megbízható, minőségi, bevizsgált, tesztelt, formázótöltött akkumulátort kaphat!

És még:
Peugeot és Ford gyári autóalkatrészek értékesítése rövid megrendelési határidővel.

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek 8 – 17 ( Ebédidő 12-13 óra között )
Üzletünk címe: Bölcske, Bercsényi Miklós utca 3. Hátsó bejárata ( Pálinkafőzde )

Üzletünk Telefonszáma nyitvatartási időben: +36 (75) 541 294
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Idén is sikereket hoztak a madocsai borok!

Az Önkormányzat és a boros gazdák 
összefogásának eredménye, hogy az 
idén is megrendezésre kerülhetett 
február 19.-én a 44.-edik borver-
seny.

A boros gazdák lelkes kis csapata 
Gelencsér Sándor, és Bacs Sándor 
vezetésével kitartóan minden évben 
fáradságot, és időt nem kímélve, 
nagy igyekezettel szervezik a boros 
gazdák számára is nagyon fontos 
rendezvényt.  

A borversenyen ugyanis nem csak a 
szőlő leve, hanem a bort készítő 
„mesterek”is vizsgáznak a zsűri 
előtt.
Az idei évben 175 mintát értékel-
hetett a Dr. Módos Ernő Alisca 

Borlovagrend Nagymestere vezeté-
sével a vizsgázott bírákból álló 4 
bizottság.
A bizottságok kitartó munkájának 
köszönhetően estére már az ered-
mények is megszülettek.  A bíráló 
bizottságok elnökei összegezték a 
bírált borokról kialakult véleményü-
ket. Elmondták a bor készítésével 
kapcsolatos észrevételeiket, jó taná-
csaikat is. Megállapították, hogy 
látszik a fejlődés. Érezhető, hogy a 
gazdák odafigyelnek a szakmai 
utasításokra, intelmekre, mert annak 
ellenére, hogy az időjárás nem 
nagyon volt kedvező mégis szép, 
minőségi borokat bírálhattak a 
bírák. Ezek főleg a fehérborokra 
jellemző megállapítások. Keller 
János a fehérborokról alkotott 

véleményét a következő mondatok-
kal zárta.

Közel 25 éve járok Madocsára, 
borbírálatra, de nyugodtan ki merem 
jelenteni, hogy ilyen szép borokkal 
még nem találkoztunk a bírálat 
során, mint most. Látszik a gazdák 
törekvése, odafigyelése a bor készí-
tés folyamatában. Szeretném leszö-
gezni, hogy jó úton járnak csak így 
tovább annak érdekében, hogy a 
következő években is hasonló jó 
eredmények születhessenek, és 
minőségi borok készülhessenek 
Madocsán. A jó munka elismerése 
képen közösen jó hangulatban, 
elfogyasztották a hozzáértő kezek 
által elkészített pörköltet, amelyet az 
aranyérmes borokkal öblítettek le.

Eredmények:  Új fehér 59 mintából 18 arany, 22ezüst, 12bronz.
    Ó fehér 3 mintából 1arany, 1 ezüst.

     Rose 35 mintából 4 arany,11 ezüst,16bronz.
                       
      Új vörös 63 mintából 12 arany, 22 ezüst, 16 bronz.
       Ó vörös 15 mintából 6 arany, 4 ezüst, 1 bronz

Aranyérmes gazdák:
Fehérbor:  Bánóczki Attila /4db/

 Csapó András /4 db/
 Bauer András
 Szabó János
 Boldog István
 Szintai Ferenc
 Bacs Sándor
 Kiss Ferenc /2db/
 Szintai Antal
 Pongrácz Pál
 Tóth István

Ó fehér: Boldog István

Rose:  Bacs Sándor 
  Laposa János
  Csapó András/2/

Új vörös:  Bánóczki Attila/4db/
  Bacs Sándor/3db/
  Jakab András /2db/
  Baka Lajos
  Doma Árpád
  Kertész László

Ó vörös:  Vörös Bálint
  Csekő János/2db/
  Boldog István
  Bacs Sándor
  Puch József

Gratulálunk mindenkinek az elért eredményhez!
Szeretnénk köszönetet mondani és Sági Tibornak az anyagi támogatásért. A szakácsoknak a finom vacsoráért, a 
segítőknek pedig a fáradságos munkájukért, amellyel ismét bebizonyították, hogy összefogással magas színvonalú 
borversenyt lehet rendezni.

Madocsa Község Önkormányzata  

Önkormányzati hírek 7
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Könyvtári hírek 9

Sas Erzsébet Madocsán
Jan. 29-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
könyvtárunk vendége volt Sas Erzsébet író, újságíró, 
a Tolnai Tollforgatók Egyesületének tagja.
   Hét könyve jelent meg eddig, a legutolsó az „Áldott 
gyermekkorom” című. Erzsébet Alsónánán született, 
ott élt 14 éves koráig. Ennek az időszaknak a családi 
és falubeli élményeit, életképeit örökíti meg ebben a 
könyvben.  Aki szintén falun nevelkedett, a könyv 
olvasása közben könnyen ismerős helyzetekben 
találhatja magát, mintha csak vele történtek volna 
meg a leírt események. A szerzőt elkísérte hozzánk 
két barátja is, Helga szemelvényeket olvasott fel a 
könyvből, István pedig énekkel és gitárszóval 
színesítette a prózai részeket. Erzsike sokat mesélt a 
munkájáról, melyet hivatásszerűen végzett.
 Elmondta, hogy több évtizedig dolgozott Szekszárdon köztisztviselőként. Közben újságíróskodott. Először 
álnéven jelentek meg a cikkei, majd mikor bebizonyosodott a kedvező fogadtatás, saját nevét adta az írásaihoz. 
Több más lap mellett a Tolnai Népújság, a Szekszárdi Vasárnap, a Tolnai Extra, a Képes Újság és a Családi lap is 
közölte rendszeresen az írásait, valamint az évente megjelenő Kézjegy antológiában is olvashatjuk novelláit. 
Erzsike harminc évig anyakönyvvezetőként dolgozott. Ez a munka sokrétű, nem csak a házasulandók 
összeadásából áll, gyakorlatilag a születéstől a halálig az emberek minden fontosabb eseményét nyomon követi. Az 
új párok esketése kedves részét képezte a munkájának. Elmondása szerint soha nem sablonszöveget adott elő, 
hanem előzőleg próbálta megismerni a párokat, így mindig személyre szabott, az aktuális alkalomhoz, az adott 
családhoz illeszkedő beszéddel indította közös útjukra a házastársakat. Jelenleg készülő új könyvében 
anyakönyvvezetői munkája eseményeiből válogatva jelennek meg írásai, ebből néhány vidám és szomorú esküvői 
történettel ismertetett meg bennünket. Eddigi tevékenységét számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el. Néhány ezek 
közül: 1995-ben Az állami anyakönyvezés 100. éves évfordulóján átvehette a Magyar Köztársaság Elnökének 
Ezüst Érdemkeresztjét, 2011-ben „A Tolna megyei művészetért” plakettet kapta meg a civil szervezetek 
javaslatára, a megye kulturális életének népszerűsítéséért, 2014-ben az „Az Év Tolna Megyei Újságírója” 
elismerésben részesült. A legnagyobb elismerés számára mégis az emberek részéről kapott visszajelzés, melyből 
szeretet, tisztelet és bizalom árad. Ez nem véletlen, hiszen ő is mindig szeretettel, őszinte érdeklődéssel, 
segítőkészséggel viszonyult az emberekhez. Ezúttal pedig mi, madocsaiak is személyesen megismertük kedves, 
rokonszenves lényét.

Értesítés!

   Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy 2016. februárjától új 
szolgáltatásokkal bővült könyvtárunk kínálata: Az eddig is elérhető 
számítógép- és internet-használat, fénymásolás, nyomtatás, 
szkennelés mellett lehetőség van faxolásra, színes fénymásolásra 
és laminálásra is.

A Madocsai Amatőr Színjátszó Csoport új előadásra készül!

    Elkezdődtek a felolvasó próbák a könyvtárban. A színjátszók új darabbal készülnek, melynek címe: Egy 
csók és más semmi. A zenés komédia szerzői Békeffi István és Eisemann Mihály. A bemutató 
kb.szeptemberben várható.
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Adventi Kreatív foglalkozás

Peszter Zsuzsival és Kuti Janával elhatároztuk, hogy az 
év utolsó ünnepére készülve, szervezzünk keddenként 
kézműves foglalkozást óvodás és iskolás gyerekeknek.
4 adventi foglalkozást tartottunk a könyvtár kistermében. 
Első alkalommal adventi koszorúkat és asztali díszeket 
készítettünk kicsikkel és nagyokkal. A következő alka-
lommal, télapóval kapcsolatos díszeket, tobozmanót, 
spatula télapót, manó-télapó csizmát, sógyurma 
kéznyomatot. Harmadik kedden karácsonyi díszeket 
készítettünk, tobozfenyő, filcből díszeket, sógyurma 
díszeket. Utolsó foglalkozáson mézeskalácsokat: szar-
vas, szív, télapó, csizma, fenyőfa, angyal, harang, csillag, 
mézi formákat és mézeskalács-házikókat díszítettünk 
tojáshabbal, színes kókuszreszelékkel, magvakkal, 
mazsolával, gumicukorral.

Janával és Zsuzsival mézeskalács házakat készítettünk az Adventi vásárra.
Öröm volt nézni a munkába belefeledkezett arcokat, ügyes kezeket, boldogan mutatták egymásnak az elkészült 
darabokat.

December 4-én, mint minden évben megrendezésre 
került a Mikulásváró ünnepség a Madocsai faluházban. 
A gyerekek izgatottan és csillogó szemekkel várták 
mikor lép be az ajtón a Nagyszakállú. A gyerekek 
Borzavári Róza hegedű kíséretével énekeltek dalokat a 
Mikulásnak. A bátrabbak még verset is mondtak, 
jutalmul megleshették mi lapult a zsákjában. Miután 
meghallgatta a dalokat, verseket kiosztotta a névre szóló 
csomagokat.

Szeretném megköszönni a Madocsai 
Önkormányzatnak, Alfa Élelmiszer boltnak, Borzavári 
Rózának, Nikl Ferencnek(Mikulás) a támogatásukat.

Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat 
kézműves foglalkozásra (farsangi, anyák napi,

 húsvéti…) havonta egy alkalommal keddenként a madocsai könyvtár kistermébe.

Turiné Nikl Melinda
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Nyugdíjasklub utolsó száma óta a következő események történtek a klub 
életében:
Az év végén, december 21-én volt az utolsó  össze-
jövetelünk. „Elő-Karácsonyt „ tartottunk, melyen 
unokák leptek meg bennünket karácsonyi műsorral.  
Január 4-én az évet  születés- és névnapok köszön-
tésével kezdtük meg.
Január 25-én Pótszilvesztert tartottunk. 
Február 1-jén összehívtuk a Közgyűlést, amelynek 
témája a 2015.évi beszámoló és költségvetés volt, 
melyet az Ellenőrző Bizottság rendben talált.
 Megterveztük a 2016.évi programokat. Szeretnénk az 
idei évben is kirándulásokat szervezni, és az önkor-
mányzati rendezvényeket támogatni. Szeretnénk 
megköszönni a 2015.évi támogatást a Madocsai

 

Önkormányzatnak, a Paksi Atomerőmű Zrt-nek,  
valamint a Hajdú és Kiss Kft-nek.
Az elnökség mandátuma lejárt, így választást kellett  
tartani a következő három évre.  Az Elnökség tagjai : 
Tarczal Jánosné elnök , tagjai Sági Józsefné és Fabók 
Jánosné
az Ellenörző Bizottság Tagjai: Cserepes Ferencné elnök, 
tagjai Vörös Jánosné és Hadas István.
Szeretném ezúttal is megköszönni a klub tagjainak a 
bizalmat.

Tarczal Jánosné
klub vezetője

Családi nap 2016.

Idén – ahogy ez most már a páros években lenni szokott – ismét megrendezzük a 
Családi Napot. Hálát adunk Istennek és örülünk annak, hogy sokan ki szoktak 
látogatni rendezvényünkre, s még jobban örülünk a sok nevetésnek, a gyerekek 
mosolyainak és annak, hogy idősebbek és fiatalabbak együtt játszanak, és JÓL 
ÉRZIK MAGUKAT. Mindig is célunk volt, most is az lesz, hogy mindenki, aki 
csak szeretne, részt vehessen programjainkon és ne kelljen mélyen a pénztárcába 
nyúlni ahhoz, hogy egy tartalmas napot együtt tölthessen valahol a család. Ha 
valaki már járt Családi Napunkon, őt reméljük, hogy kevésbé kell, de aki még 
nem járt, őt mindenképpen bátorítjuk, hogy látogasson ki! Reménységünk szerint 
nem fogja megbánni!

Röviden a programról: Idén is a gyerekeké lesz délelőtt a főszerep. Gyerekprogrammal várjuk az érdeklődőket, 
amit egy ebéd, később a fő vetélkedő követ majd. Most is szeretnénk egy hosszabb időt kitöltő, választható 
programot biztosítani, amit akár az „üresjáratokban” is ki lehet használni. Némi változás lesz a koncert előadója 
tekintetében, idén ugyanis a Helyes Beat zenekar fog nekünk énekekkel, zenével bizonyságot tenni Istenről. 
Este pedig egy mozifilmet vetítünk a már megismert, megszokott templom téri mozizás mintájára. Büfé 
folyamatosan üzemel majd és sok finomsággal várja a résztvevőket, és idén is lesz tombolasorsolás. 
És a legfontosabb, a könnyen megjegyezhető dátum: 2016. 07. 16. Az időpont közeledtével bővebb 
információkat még írunk. 

Nagy János



12 Védőnői hírek

Bemutatkozás

Farkasné Tuza Melinda védőnő vagyok, 2012-ben költöztünk 
Madocsára, bár akkor még nem gondoltam, hogy egyszer itt 
lehetek védőnő azonban úgy hozta az élet, hogy második 
gyermekem születése után helyben fogok dolgozni.

Amikor ide költöztünk a kisfiam már másfél éves volt, mára már 
ovis, a kislányom még nincs három éves, ő a nagymamák erejét 
köti le, amíg dolgozok. Férjem az erőműben dolgozik.
Idén januártól látom el a védőnői feladatokat Madocsán, a 
gyerekek születése előtt Németkéren dolgoztam.

A védőnő feladatai közé tartozik a gyermekek fejlődésének 
nyomon követése, segítése egészen a fogantatástól. A várandós 
gondozás keretein belül a leendő anyukákkal készülünk az új 
családtag érkezésére, ez magában foglalja az egészségi állapot 
nyomon követését (labor vizsgálatok, ultrahangszűrések, 
választható genetikai vizsgálatok stb.), a magzati élet védelmét 
és a szülői szerepre való felkészítést.

Miután megszületik a gyermek, egészen addig, amíg óvodába 
megy, látogatom a családot valamint tanácsadáson a doktornő-
vel nyomon követjük testi, érzelmi és értelmi fejlődésüket. 
Családlátogatások alatt kiemelt figyelmet fordítok a szoptatás 
elősegítésére, hogy a pici gyermek minél tovább kapjon anyate-
jet.

Mikor a gyermek 3 éves lesz, megkezdi az óvodát, természetesen, ha szobatiszta, ez lehet picit korábban is, 
majd az iskolát. Az intézményekben is nyomon követem a növekedésüket, társas kapcsolataikat, testi 
fejlődésüket. Abban az esetben, ha bármi eltérést tapasztalok, azt megosztom a szülővel és közösen, bevonva az 
óvónőt, pedagógust, gyermekorvost keresünk megoldást a problémára.

A védőnők kevésbé ismert feladatköre a nővédelem, itt olyan dolgokkal is foglalkozok, ami nem kapcsolódik 
szorosan a gyermekneveléshez. Pár dolog a teljesség igénye nélkül: nőgyógyászati szűrővizsgálatok 
(mammográfia, méhnyak-szűrés), életmódbeli tanácsok, fogamzásgátlás, optimális családtervezés, változókori 
problémák stb.

A feladataim közé tartozik a méhnyak-szűrés végzése, ennek lehetőségeiről és részleteiről a következő számban 
bővebben beszámolok.

Márciustól minden hétfőn 10 órától baba-mama klubot szeretnék tartani, ahova várok mindenkit, aki még nem 
jár oviba, egy kis közös mondókázós, beszélgetős délelőttre! Helyszín a könyvtár melletti kisterem!

A tanácsadások ideje és helye nem változott, mindenkit sok szeretettel várok az Egészségházban!

Tanácsadási idők:
· Önálló védőnői tanácsadás: Kedd 11:00-13:00
· Gyermekorvossal tartott közös tanácsadás: Kedd 13:00-15:00
· Várandós tanácsadás: Szerda 11:00-13:00

Mobiltelefonos elérhetőségem: 06 (20) 517-4234



Kedves Madocsaiak!

Az elmúlt két év nagy sikerű sze-

métszedési akcióin felbuzdulva idén 

is felvesszük a kesztyűt a falu bel- és 

külterületén található szemétkupa-

cokkal szemben a lassan hagyo-

mánnyá váló 

III. Tavaszi Nagytakarítás 

keretében.

A múlt évi akciók hatása még 

érezhető: jóval kevesebb a szemét és 

talán az emberek is jobban oda-

figyelnek a környezetükre. Azon-

ban még mindig akad olyan, aki 

nemtörődöm módon eldobálja a 

szemetét vagy akár otthoni hulla-

dékot zsákostól hajítja ki más háza 

elé. Mindkét eset teljesen érthetet-

len... A megtisztított területek nagy 

részén újraképződött a hulladék, 

még ha nem is olyan nagymérték-

ben, mint tavaly.

Az idei program célja az újra fel-

halmozódott hulladék felszámolása, 

valamint a tavaly kimaradt területek 

megtisztítása!

Az akció tervezett időpontja:
2016.04.02. (szombat)
Találkozási pont: Faluköz-pont,
COOP bolt előtti tér 8:00-kor.

Megtisztítandó terület: Madocsa 

bel- és külterülete:

1. Madocsa belterülete 

(létszámtól függően kisebb 

területekre osztva)

2. Madocsa-Bölcske közötti 

útszakasz két oldala a 

"Hüllő kanyarig"

3. Kishegyi rész és a régi 

szeméttelep környéke

4. Madocsa-Kömlőd közötti 

útszakasz két oldala az "S 

kanyarig"

5. Zöldmező utca és un. 

"kiserdő" részek

6. Hajóállomásra vezető út két 

oldala

7. Duna part üdülőövezeti 

területe

8. Hegyi út

Kérünk mindenkit, hogy aki sétái, 

kirándulásai során szemétkupacra 

bukkan a faluban vagy a falu köze-

lében, fényképezze le és helyszín 

megjelöléssel küldje el a megadott 

e-mail címre. Ez segíti majd az 

önkénteseket, hogy a lakosok szá-

mára kedves, de kevésbé frekventált 

helyeket is megtisztíthassák.

Várunk minden tenni akaró, a kör-

nyezetére igényes önkéntest, aki 

szeretné lakhelyét élhetőbbé vará-

zsolni! Továbbá szívesen  fogadunk 

bármilyen jellegű segítséget, mely 

az akció előkészületeit és/vagy az 

akció lefolytatását megkönnyíti.

Különösen hasznos lehet zsák és 

kesztyű beszerzésére, illetve a sze-

mét szállítására alkalmas járműre 

tett felajánlás!

Minél többen vagyunk, annál na-

gyobb területet tudunk megtisztí-

tani!

Az idén további programokkal kí-

vánjuk vonzóbbá tenni a megmoz-

dulást az önkén-teseink számára, 

melyekről bővebb információ ha-

marosan elérhető lesz a kihelyezett 

plakátokon és Facebook-on.

Az egyéb felmerülő kérdésekre 

készséggel válaszolok, ill. konst-

ruktív ötleteket is szívesen fogadok!

Természetbarát üdvözlettel, Törjék 

Gábor

torjekg@gmail.com

20/463-8457

Madocsai Bolhapiac 

2016.04.16-án, szombaton

9-től 12 óráig

Madocsán a Faluháznál, kint a terasz alatt! 
Mindenkit szeretettel várunk, aki árulná kinőtt 
ruháit, régen használt dolgait, játékait, vagy 
éppen vásárolni szeretne valamit.
Asztalok lesznek, fizetni nem kell érte.

Szervezők
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Tájékoztató

az új mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 

megjelenéséről

2016. január 1-én lépett hatályba az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) 

Kormányrendelet. Az eddigi szabályozáshoz képest a lényegesebb eltérések:

· Az igazolvány iránti kérelem papír alapú, kézzel kitöltött formanyomtatványát (adatnyilvántartó lapját) 

egy automatikusan generált nyomtatvány váltja fel, amelyet a falugazdász állít elő egy elektronikus 

felületen, és amely az ügyfél aláírását követően minősül kérelemnek, mindez felváltja az eljárás korábbi 

nyomtatványait. 

· A személyi igazolványhoz hasonlóan az őstermelői igazolvány kérelmezését követően is először egy 

ideiglenes igazolvány kerül kiállításra, amely legfeljebb a kiállításától számított 60 napig igazolja, hogy a 

tulajdonosa őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó 

rendelkezései szerinti adózásra. A kártya alapú igazolványok zökkenőmentes bevezetése érdekében 2016. 

január 1. és május 31. között kiállított ideiglenes igazolványok a 60 nap helyett 2016. július 31-ig igazolják 

az őstermelői feltételeket tulajdonosuknak.

· Az új, kártya alapú igazolványok 3 év helyett már 5 évig hatályosak, értékesítési betétlapot azonban 

továbbra is csak legfeljebb 3 évre lehet kiváltani. Fontos, hogy bár az igazolvány 5 évig hatályos, csak 

abban az évben érvényes, amelyik évre értékesítési betétlapot is vált ki hozzá az őstermelő.

· Lejáró igazolványok esetén október hónaptól az őstermelőknek lehetőségük lesz a tárgyévet követő év 

január 1-jétől hatályos új igazolvány igénylésére.

· Jelentős változás, hogy egy átmeneti évet követően 2017. január 1-jétől megszűnik az igazolványok január 

1. és március 20. közötti időszakban visszamenőleges hatállyal történő igénylésének lehetősége.

· Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes, azonban az elveszett, 

megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért 3 000 forintos igazgatási szolgáltatási díjat kell 

majd fizetni, amely díj 2016. február 1-től lép életbe.

· Az adatváltozás bejelentésében is történt változás. Az őstermelő a kérelemében nyilatkozott személyes 

adataiban, valamint az értékesíteni kívánt termékek körében bekövetkezett változását a változás 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül, míg a saját gazdaságot érintő változásokról továbbra is évente 

egyszer, június 15. napjáig, az igazolvány, illetve értékesítési betétlap elvesztését, megsemmisülését, 

megrongálódását azonban haladéktalanul köteles bejelenteni a kiállítónál.

· Az értékesítési betétlapra vonatkozó eddig szabályok nem változtak, a betétlap adattartalma azonban 

bővült az őstermelő személyes adataival, ami a kifizetők számára nyújt többletinformációt a felvásárlás 

adminisztrációja során.

· Adminisztrációcsökkentő céllal az egy háztartásban élő családtagoknak továbbra is lehet közös őstermelői 

igazolványt kiváltani, azonban az eddigi téves gyakorlattal szemben fontos megjegyezni, hogy egy 

időben, különböző helyszíneken továbbra sem lehet értékesíteniük, mivel az igazolvány nem 

másolható.

· Új előírás, hogy az értékesítés helyszínén az őstermelő köteles feltüntetni az őstermelői igazolványa 

számát, továbbá a terméken vagy az értékesítés helyszínén a vásárlók tájékoztatására alkalmas 

módon a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot elhelyezni. 
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· A kártya alapú igazolványok alkalmasak lesznek a Nyilvántartásban szereplő valamennyi adat tárolására. 

Így a hatósági ellenőrzés során az őstermelő személyének igazolása mellett, az eddigi igazolványon túli 

egyéb dokumentációk helyett a kártya és a betétlap elegendő információt nyújt majd az ellenőrzés 

lefolytatásához.

· Fontos volt az új jogszabályban hangsúlyozni – bár nem új, kezdetektől életben lévő szabály – az 

őstermelői és vállalkozói tevékenységek együttességének tiltását. Ugyan lehet valaki őstermelő és 

egyéni vállalkozó is egy személyben, azonban ugyanazt a termelői tevékenységét mindkét formában nem 

végezheti. 

· Az új szabály szerint az a mezőgazdasági őstermelő, aki egyéni vállalkozóként mezőgazdasági termékek 

értékesítését is végzi, ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az időpontban, egy adott termék teljes 

mennyiségét kizárólag egyféle minőségében értékesítheti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a piacon 

nem mondhatja azt az őstermelő, hogy az alma bizonyos mennyiségét őstermelőként, a többit pedig 

egyéni vállalkozóként értékesíti. 

Pl: Ha a termelő a saját maga által megtermelt almát őstermelőként értékesíti a piacon, akkor 

továbbértékesítési céllal vásárolt almát  amit csak egyéni vállalkozóként értékesíthet  ugyanazon a 

helyszínen, ugyanabban az időben nem árusíthatja. Amennyiben ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az 

időben, egyértelműen megkülönböztethető másik termékeket (pl. nem saját maga által megtermelt 

hagymát) is árusítana az őstermelő, azt egyéni vállalkozóként értékesítheti. Tehát ugyanazon a helyszínen, 

ugyanabban az időben, kétféle minőségben történő értékesítésre, csak eltérő termékek esetén van 

lehetőség.

A termelőnek a saját maga által előállított termék (őstermelői termék) saját egyéni vállalkozása kertében 

történő értékesítésére az eddig megszokott módon továbbra is lehetőség van.

· Végezetül fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a korábban kiváltott, papír alapú igazolványok 

legfeljebb 2016. december 31-ig érvényesek, még abban az esetben is, ha azok már a 2017. évre is 

érvényesítésre kerültek. 

Tehát mindazoknak, akik ezen időpont után is folytatni kívánják az őstermelői tevékenységüket, az új 

rendelet értelmében már kártyás igazolvánnyal kell rendelkezniük, amelyet majd postai úton vagy az 

igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. 

Bán Bálint Gézáné

falugazdász

06-30/418-40-93
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16 Sport: Labdarúgás

Beszámoló a 2015. december 14.-én Pakson megrendezett megyei (Általános 
Iskolai) teremlabdarúgó versenyről.

A Madocsai Általános Iskola 
sportolói 2015.december 14-én 
megyei teremlabdarúgó (Futsal) 
tornán II. helyezést értek el.

Négy csapat részvételével, előzetes 
mérkőzések játszásával juthattak a 
csapatok a megyei döntőbe.
Madocsának Bölcskével kellett 
volna megküzdenie, de a vendég 
csapat lemondta a mérkőzést.

Csapatunk megilletődve kezdett a 
Bonyhád ellen, a Baksa Károly, 
Pergel Kristóf, Kovács Balázs, Südi 
Máté és Molnár Attila összeállítású 
csapat. Molnár a három kapott gól 
után felébredt és bravúrosan védte a 
hazai hálót. Pergel „ Neymar ” bom-
báival szaggatta az ellenfél kapujá-
nak hálóját. Baksa villámgyorsa-
sággal cikázott a védők között és a 
legnehezebb helyzetekből is gólt 
lőtt. A Tanár Úr cseréje nem volt 
szerencsés, mivel rövid idő eltel-
tével (ön)gól született és beállította a 
Bonyhád elleni 8:4 –es győzelmet. A 
félórás szünet után újabb 2x12 perc 
következett a Paksi Bezerédj iskola 
válogatottját, a Pergel vezette

csapatunk hasonló forgatókönyv 
szerint és a cserejátékos fejes 
(ön)góljával is 6:3 –ra kiütött!!!

A döntőre 5 perc pihenője volt a 
fiainknak, hogy kifújják magukat. A 
csapat nagyszerűen küzdött, de a 
kipihent és csupa leigazolt játéko-
sokból álló Paksi II. Rákóczi Általá-
nos Iskolával nem tudta felvenni a 
versenyt. Pergel sokat segített a 
védekezésben és gyakran került a 
földre, sajnos a bíró többször is   
„ hazafújt”.

Kovács és Südi a két védőjátékos az 
egész tornán szorgalmasan tette a 
dolgát, K. Balázs gyakran előrement 
a támadásokkal és néhányszor 
megzörgette az ellenfél hálóját is. 

Összességében a versenyen a labda-
rúgás minden szépsége, nehézsége 
és fordulata látható volt. A Madocsai 
Csapat mindent kihozott magából, 
megérdemelten lett ezüstérmes a 
nagy iskolák között.

Gratulálunk!!! 

Madocsai labdarúgó teremtorna 2015/2016

A tavalyi év decemberében újrainduló teremfoci 
bajnokságban nyolc csapat vágott neki a küzdelmeknek. 
A négy madocsai együttes mellett négy környékbeli gárda 
mérte össze hétről hétre tudását. Voltak igazi rangadók, 
látványos megmozdulások, szép gólok és izgalmak, de a 
torna megmaradt végig sportszerűnek és igazi sportbaráti 
találkozónak, ahol a szép számmal megjelenő szurkolók 
és a játékosok hétről hétre kezet nyújthattak egymásnak.
Bajnok a végig magas színvonalon játszó Sarki Kocsma 
lett, amely az alapszakasz megnyerése után a döntőben is 
magabiztosan nyert a bölcskei Meccsetnyer United ellen. 
A harmadik helyet a Finis csapata szerezte meg 
megérdemelten a Németkéri Barátok legyőzésével.
A bajnokság végén, a helyosztó meccsek után eredményhirdetésre került sor, ahol az érmek mellett a különdíjakat is 
kiosztották a szervezők.

Köszönet jár minden játékosnak, résztvevőnek, hogy a téli szünetben is kellemes szórakozást nyújtottak 
mindannyiunk számára!
Találkozunk idén decemberben újra!
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Eredmények:

1. FORDULÓ 
Finis - Vitafoam Kft.   4-1
G: Farkas P., Nagy J., Süvöltős, Bertók ill. Sánta Z.
Felkov Bt. - Viza Bisztró   7-4
G: Gál (2), Schulteisz A. (2), Pápista, Hosnyánszki, Hahn 
ill. Zengrűber, Tarczal R., Széles, Vörös Á.
Sarki Kocsma - Meccsetnyer United  4-3
G: Böde I. (2), Szakács V., Kern T. ill. Höss, Varga M., 
Pasker
Németkér - Berúgókar   3-2
G: Fülöp Zs., Szili I., Hatala ill. Romhányi F., Nyári A.

2. FORDULÓ 
Finis - Németkér   4-3
G: Süvöltős (3), Besenczi I. ill. Hatala, Szemes, Fülöp Zs. 
Felkov Bt. - Berúgókar   3-3
G: Schulteisz A., Gál, Hahn ill. Reichardt B. (2), Simon Zs.
Meccsetnyer United  - Viza Bisztró   6-1
G: Pasker (3), Höss, Béres, öngól ill. Knap Z.
Sarki Kocsma - Vitafoam Kft.   9-2
G: Kern T.(2), Hornyák (2), Madár K. (2), Szili I. Magyar, 
Gábor M.  ill. Kozák, Sánta Z.

3. FORDULÓ 
Sarki Kocsma  - Berúgókar    3-2
G: Böde i:, Éger, Hornyák ill. Simon Zs., Romhányi 
Németkér  - Vitafoam Kft.   9-0
G: Piszár (3), Hatala (2), Fülöp Zs. (2), Szemes, Balogh
Finis  - Viza Bisztró   5-1
G: Süvöltős (3), Bertók, Szili L. ill. Vörös G.
Meccsetnyer United - Felkov Bt.   2-0
G: Mészáros (2)

4. FORDULÓ 
Meccsetnyer United  - Németkér   9-2
G: Búzás (3), Mészáros (2), Varga L. (2), Varga M., Lukács 
ill. Fülöp Zs., Szemes M.
Berúgókar - Vitafoam Kft.   8-0
G: Reichardt B. (2), Kovács Cs. (2), Simon Zs., Mészáros, 
Kovács D., Nyári
Sarki Kocsma - Viza Bisztró   8-0
G: Böde I. (6), Hornyák, Gábor M.
Finis - Felkov Bt.   3-2
G: Süvöltős (2), Sánta I. ill. Schulteisz N. (2)

5. FORDULÓ 
Vitafoam Kft. - Viza Bisztró   1-1
G: Radics ill. Szabó F. 
Meccsetnyer United - Berúgókar   7-2
G: Búzás (2), Princz (2), Varga M. (2), Béres ill. Nyári, 
Dunavári
Felkov Bt. - Németkér   1-0
G: Araczki I.
Sarki Kocsma - Finis   5-2
G: Madár K. (2), Szili I., Böde I. Magyar I. ill. Bertók, 
Szabó

6. FORDULÓ 
Finis - Meccsetnyer United   1-1
G: Süvöltős ill. Mészáros G.
Vitafoam Kft. - Felkov Bt.   5-4
G: Radics (2), Kozák, Kovács R., Nagy D. ill. Pápista J., 

Weinhardt, Sánta B., Gál A.
Sarki Kocsma - Németkér   7-1
G: Böde I.(4), Madár K. (2), Szili I. ill. Szemes M.
Viza Bisztró - Berúgókar   3-1
G: Szintai F., Knap Z., Szabó T. ill. Kovács Zs.

7. FORDULÓ 
Berúgókar - Finis   3-2
G: Mészáros, Romhányi, Kovács Zs. ill. Süvöltős, Szintai 
L.
Meccsetnyer United - Vitafoam Kft.   9-1
G:Béres (2), Mészáros (2), Höss (2), Búzás, Pasker, Varga 
M. ill. Vanghele
Németkér - Viza Bisztró   2-1
G: Szemes M., Piszár ill. Vörös G. 
Sarki Kocsma - Felkov Bt.   8-2
G: Böde I.(3), Éger, Gábor, Hornyák, Szili I., Madár K. ill. 
Hahn (2)

A rájátszás eredményei:
7. helyért: 
Vitafoam Kft.  - Viza Bisztró   4-3
G: Kozák (4) ill. Magyar T. (2), Vörös Á.
5. helyért: 
Felkov Bt. - Berúgókar   8-6
G: Araczki I. (2), Gál (2), Schulteisz A. (2), Pápista, Hahn 
ill. Romhányi (2), Kovács Cs., Simon M., Lelki öngól
3. helyért: 
Finis - Németkér 5-0
G: Süvöltős (2), Vörös Zs., Szili L., Szintai L.

Döntő 
Sarki Kocsma - Meccsetnyer United 2-0
G: Szili I., Gábor M.

Végeredmény:
1.  Sarki Kocsma  2.  Meccsetnyer United
3.  Finis    4.  Németkéri Barátok
5.  Felkov Bt.   6.  Berúgókar
7.  Vitafoam Kft.  8.  Viza Bisztró

Különdíjak: 
Legjobb mezőnyjátékos:Éger László (Sarki Kocsma)
Gólkirály:Böde István (Sarki Kocsma) 17 gól
Legjobb kapus:Laposa Bence (Finis)
A döntő legjobb játékosa:Szili István (Sarki Kocsma)
Legsportszerűbb csapat:Vitafoam Kft.
Közönségdíj:Viza Bisztró



Férfi kézilabda hírek

A 2015/2016-os Tolna megyei férfi 

felnőtt kézilabda bajnokság a korábbi 

évekhez hasonlóan tornarendszerben 

zajlik, így csapatunk számára ez az 

idény sem kezdődött túl korán. Az 

első tornát még december 20-án 

rendezték Simontornyán. A madocsai 

férfi csapat erre az idényre részben 

átalakult, új játékosok jöttek illetve 

néhányan magánélet i  okokból 

kifolyólag abbahagyták a sportot. 

Az első megmérettetésre még nem 

nagyon állt össze a játékunk, sajnos 

kevés lehetőség adódott arra, hogy az 

újak beilleszkedjenek illetve a 

Karácsony előtti időpont is okozott 

némi fejtörést az utazókeretünk 

összeállításakor. Így kicsit foghíjas 

létszámban vettünk részt a tornán, 

melyet Simontornya ellen kezdtünk.

A ritmust sajnos nem sikerült 

felvennünk, ahogy a lépést is nehezen 

tartottuk a fiatalokkal.

Madocsa SE - Simontornya 17:38

Második mérkőzésünkön Hőgyész II. 

csapatával mérhettük össze magun-

kat. Annak ellenére, hogy az ellenfél-

nél több NB II-es játékos is játszott és 

elég hosszú kispaddal rendelkeztek, 

tisztesen helytálltunk.

Hőgyész II - Madocsa SE 22:13

A torna zárómérkőzését a dunaföld-

váriakkal vívtuk, a csapat próbálta 

tartani a lépést a jobb erőnléttel ren-

delkező, fiatalokból álló társasággal, 

sikerült viszonylag szoros meccset 

vívni velük, a végére azonban elfá-

radtunk.

Holler UFC II - Madocsa SE 18:14

A bajnokság második fordulóját 

szintén Simontornyán rendezték 

január 17-én. Ezalkalommal már 

nagyobb létszámban képviseltettük 

magunkat, viszont rögtön a Hőgyész-

szel kezdtünk.

Játékosaink mindent megtettek a jó

eredmény elérése érdekében, de 

tudásban fölénk nőtt az ellenfél.

Hőgyész II - Madocsa SE 30:14

Második meccsünkön Simontornyá-

val mérkőztünk, mely szoros ered-

ményt hozott.

Simontornya - Madocsa SE 25:19

A zárómérkőzésen ismét Dunaföld-

vár csapatával néztünk farkasszemet, 

ezúttal azonban sokkal erősebb keret-

tel érkeztek, mint az előző tornára. 

Keretünk kissé megfogyatkozott erre 

a meccsre, játékunkban sok volt a 

pontatlanság és a végére a fizikai 

különbségek is kijöttek.

Madocsa SE - Holler UFC II 8:33

A harmadik tornát február 13-án, 

Simontornyán rendezik, a madocsai 

csapat előreláthatólag májusban 

szeretné megtartani a hazai tornát, 

melyre minden érdeklődőt, szurkolót 

szeretettel várunk!

A Madocsa Sportegyesület hírei

Adószámunk:

19952235-1-17
Lénárt Gyula SE elnök

Labdarúgóinknak már októberben 
véget ért az őszi szezon, a tavaszi 
pedig március közepén kezdődik, de 
szerencsére a madocsai teremfoci 
révén a téli hónapokban is tudtak 
mozogni focistáink.

Női kézilabdásaink november végén 
és december közepén még szereztek 
egy-egy győzelmet, egész télen ed-
zettek, így bizakodva várhatják a 
tavaszi folytatást, ahol a hagyo-
mányokhoz híven ismét éremért 
harcolnak.A férfi kézilabdásoknak 
télen kezdődött a szezon, a korábbi 
évekhez hasonló lebonyolításban. A 
fiúk ismét NB II-s ellenfelekkel 
küzdhetnek, eddig nem okoztak 
csalódást.
Röplabdásaink is rendszeresen edze-
nek, számuk gyarapodott is az utóbbi 
időben,  ők is túl  vannak  egy  sikeres

téli rendezvényen. Január közepén öt 
csapat részt vételével egy egész napos 
tornát rendeztek, melyen két hazai 
csapat is indult és helyt állt.

Novemberben felvettük az egyesület-
be a röplabda szakosztályt, emiatt és 
az időközi törvénymódosítások miatt 
is, egy ügyvédi irodával át kellett 
dolgoztatni az alapszabályunkat, 
melyet a Szekszárdi Törvényszék 
elfogadott.

A sportbál március 12-én lesz, jegyek 
a szokásos helyeken kaphatóak, a 
részletek a plakátokon láthatóak 
lesznek hamarosan.

2016. évben is várjuk az adózók 1 %-s 
felajánlását a Madocsa Sportegyesü-
let javára, az egyesület zavartalan 
működéséhez.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd
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