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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 9-én 17 órai 
kezdettel tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Faluház, kisterem 
   7026 Madocsa, Fő u. 14. 
 
Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Puch József alpolgármester, Böde 
Istvánné, Szántó Zoltán Vörös Bálint képviselő-testületi tagok. A Paksi Járási Hivatal 
képviseletében Dr. Bálint Krisztián hivatalvezető-helyettes, dr. Girst Julianna jegyző, Tubáné 
Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
Bán Bálint Géza képviselő igazoltan távol. 
 
Napirend előtt: 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület ülésén megjelent Képviselőket, 
valamint Dr. Bálint Krisztiánt a Paksi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 tagú testületből 5 fő jelen van. Az ülést 
megnyitom. 
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Puch József és Szántó Zoltán 
Képviselőket javaslom. Aki a javaslatomat elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – Puch 
József és Szántó Zoltán Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat 
javaslom tárgyalásra. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a 
következő napirendet tárgyalja: 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

2. A Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala hivatalvezetőjének 
beszámolója a Járási Hivatal és a Kormányablak működéséről 
Előadó: Dr. Bálint Krisztián hivatalvezető-helyettes 
 

3. Polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
2015. évben végzett munkájáról 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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4. Polgármester beszámolója a Paksi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa 2015. évben végzett munkájáról 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

5. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben 2015. 
évben hozott döntésekről 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

6. Döntés a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból 
történő kiválásról 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

7. A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
   dr. Girst Julianna jegyző 
 

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjainak 
felülvizsgálata 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 
9. Döntés a Mezőföldvíz Kft törzstőke emeléséről 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

10. Egyebek 
 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 119/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 109/2015.(XI.25.) a 

110/2015.(XI.25.) a 114/2015.(XI.25.) a 115/2015.(XI.25.) a 116/2015.(XI.25.) és a 
119/2015.(XI.25.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 
jelentést elfogadja. 

 
Soós Ferencné Képviselő 17 óra 15 perckor érkezik. 
 
2. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: A Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala hivatalvezetőjének 
beszámolója a Járási Hivatal és a Kormányablak működéséről 
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Előadó: Dr. Bálint Krisztián hivatalvezető-helyettes 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem Dr. Bálint Krisztiánt a Paksi Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettesét a tájékoztató megtartására. 
 
Dr. Bálint Krisztián: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjai. A hivatalvezető asszony egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ülésen, megbízásából én tájékoztatom a 
jelenlévőket a Paksi Járási Hivatal és a Kormányablak működéséről. 2015. április 1-től 
átalakult a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti struktúrája, új feladatok kerültek a 
kormányhivatalokhoz. Korábban a kormányhivatalok ágazatonként elkülönülten, megyei és 
járási szinten működő, önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervekből, 
valamint szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező törzshivatalokból álltak. Április 1-
től új, eddig más szervek által ellátott feladatok kerültek a kormányhivatalokhoz. Megszűnt a 
törzshivatal és a szakigazgatási szervek szerinti felosztás. A járási hivatalok szervezeti 
felépítése is átalakult, megszűnt a korábbi törzshivatali és járási szakigazgatási  szervi 
felépítés, egységes járási hivatalok jöttek létre. A korábbi szakigazgatási szervek a járási 
hivatal osztályai lettek. A Paksi Járási Hivatal az integrációt megelőzően önálló feladat- és 
hatáskörrel rendelkező törzshivatalból és szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező 
szakigazgatási szervekből állt. A törzshivatalban három osztály, a Hatósági osztály, a 
Kormányablak Osztály és az Okmányirodai Osztály működött, ezen kívül öt szakigazgatási 
szerv - a Gyámhivatal, a Földhivatal, a Munkaügyi Kirendeltség, a Népegészségügyi Intézet, 
és az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatal – tartozott a Paksi Járási 
Hivatalhoz. Az integráció során a Kormányablak és az Okmányirodai Osztály, valamint a 
Hatósági és a Gyámhivatali Osztály összevonásra került. Az Állategészségügyi és 
Élelmiszerellenőrzési Hivatal a Bonyhádi Járási Hivatalba integrálódott, a paksi járásban 
ezeket a feladatokat április 1-je óta a Bonyhádi Járási Hivatalban látják el. Az integrációt 
követően a Paksi Járási Hivatalnak öt szervezeti egysége van, élükön osztályvezetők állnak. 
Miután a állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési feladatok a Bonyhádi Járási Hivatalhoz 
kerültek, a Paksi Járási Hivatal  létszáma a korábbi 83 főről 78 főre csökkent. A szervezeti 
egységek továbbra is a korábbi megszokott helyükön végzik a feladataikat. A Paksi Járásban 
Kormányablak Osztály két helyen, Pakson, valamint Dunaföldváron állt az ügyfelek 
rendelkezésére. A Dunaföldvári Okmányiroda 2015. október 19-től átmenetileg várhatóan 
2016. február 28-ig zárva tart az okmányiroda kormányablakká történő átalakítása miatt. A 
dunaföldvári munkatársak jelenleg a paksi Kormányablaknál kaptak helyet. A 
Kormányablakok az egyablakos ügyintézés helyszínei, jelenleg 423 féle ügyet lehet a 
Kormányablakokban elintézni, illetve indítani. Ezen ügyek száma folyamatosan bővül. A 
munkavégzés könnyítésére folyamatosan folyik a járási hivatalok informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése. A paksi Kormányablakban két műszakos munkarendben 15 
fővel és egy vezetővel folyik az állampolgárok kiszolgálása. Dunaföldváron öt ablakos 
Kormányablak kialakítása van jelenleg folyamatban. Jelenleg folyik a Paksi Járási Hivatal 
komplex akadálymentesítése, ennek keretében lift kerül beépítésre az épületben, valamint az 
irodák akadálymentesítése is megtörténik. A járási hivatalhoz tartozó településeken 
ügysegédek segítik a feladatellátást, Dunaföldváron és Nagydorogon állandó, a többi 
településen ideiglenes ügysegédek tevékenykednek, ezáltal heti rendszerességgel valamennyi 
településen biztosított a helybeni ügyintézés lehetősége. 2016. január 1-től jelentősen bővül az 
ügysegédek feladat, minden olyan ügyben lehet majd hozzájuk fordulni, amit a 
Kormányablakban intézni lehet. Történelmi léptékű korszerűsítési folyamat zajlik a 
közigazgatásban, melynek célja a szolgáltató közigazgatás megteremtése, az egyszerű, gyors 
és hatékony ügyintézés biztosítása az állampolgárok részére. Köszönöm a figyelmet. 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Szeretném megkérdezni, hogy mik a 
tapasztalatok, a lakosság  a járási hivatalban intézi az ügyeit, vagy inkább az ügysegédek 
által? 
 
Dr. Bálint Krisztián: A tapasztalat az, hogy inkább megvárják az ügysegédeket. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Milyen a dolgozók leterheltsége? 
 
Dr. Bálint Krisztián: A Hatósági Osztály dolgozói nagyon leterheltek, rengeteg a munkájuk, 
és elég alacsony a létszám. Ennek ellenére mindenki próbál a lehető legjobban megfelelni.  
 
Tubáné Benák Ibolya: Szárnyra kapott az a hír, hogy az anyakönyvi ügyek is átkerülnek a 
járási hivatalokhoz. Lehet erről valami pontosat tudni? 
 
Dr. Bálint Krisztián: Tudomásom szerint elnapolták az anyakönyvi ügyek átadását, ezek a 
feladatok továbbra is a hivataloknál maradnak. 
 
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 120/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Paksi Járási Hivatal 
működéséről -  különös tekintettel a közigazgatásban végrehajtott integrációra és a 
Kormányablakok működésére – szóló tájékoztatóját tudomásul vette. 

 
 Határidő: Járási Hivatal hivatalvezetőjének értesítésére: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
3. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
2015. évben végzett munkájáról 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 
rögzíti, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak 
Képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. Az elkészített 
beszámoló részletesen,  időrendi sorrendben foglalja össze a 2015. évi eseményeket. Kérem a 
Képviselőket, hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2015.évi tevékenységéről szóló 
beszámolót fogadják el. 
 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
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 121/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester   Paksi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2015. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolóját tudomásul veszi. 

 
 Határidő: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás értesítésére: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
4. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Polgármester beszámolója a Paksi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsában 2015. évben végzett munkájáról 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódóan részletes előterjesztést kaptak a 
Képviselők. A pályázat kivitelezésének és megvalósításának zárása 2015. június 30-án 
megtörtént. A pénzügyi elszámolás jelenleg  is folyamatban van. Számunkra a legjobb hír az, 
hogy a 2010. évben vállalt 35 570 ezer forint saját önerő helyett 669 060 forintot kell 
megfizetnünk, ennek a teljesítési határideje  december 30-ig.  A hulladéklerakó 
megvalósításához a pályázatban vállalt saját önerő összegét pályázati lehetőségek 
kihasználásával sikerült jelentősen, mintegy ötödére  lecsökkenteni. Az idei évben 9 
alkalommal ülésezett a Társulási Tanács, amelyek alkalmával a kötelezően tárgyalandó 
témákon kívül többek között  többször napirendre került a közszolgáltató által alkalmazott ár,  
Ezen kívül segítséget kaptunk az egységes települési  hulladékgazdálkodási rendelet 
módosításához. Az idei évben is nagy hangsúlyt fektettek a lakosság tájékoztatására, több 
alkalommal szervezett a Társulás lakossági fórumokat, tájékoztatókat, a települési újságokban 
folyamatosan jelentek meg cikkek a térségi rendszer működéséről, feladatairól.   Kérem a 
Képviselőket a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett 
munkáról készült  beszámoló elfogadására. 
 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 122/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Paks és Környéke  
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulásban végzett munkáról” című 
előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadta.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társulás munkájáról a jövőben is 
számoljon be. 
 
Határidő: Paksi Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás értesítésére: azonnal 
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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5. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben 2015. 
évben hozott döntésekről 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó beszámolót megkapták a Képviselők. 
Az idei évben átalakult a szociális segélyezés rendszere, az önkormányzati segélyt felváltotta 
a települési támogatás. A korábban megállapított segélyezési formák nem változtak, újként 
állapította meg a testület a babakelengye támogatást. A segélykérelmeket nagyon 
megfontoltan, körültekintően bíráltuk el, természetesen ügyelve arra, hogy a rászoruló 
személyek segítséget kapjanak. Az idei évben települési támogatás megállapítására 40 
alkalommal nyújtottak be kérelmet. 11 fő igényelt temetési segélyt, részükre személyenként 
10.000,- Ft került kifizetésre. Gyógyszersegélyt két fő részére állapítottunk meg összesen 
30.000,- Ft összegben. Babakelengye támogatást 6 fő igényelt, részükre személyenként 
20.000,- Ft-ot fizettünk ki. Az idei évben egy alkalommal került sor visszatérítendő támogatás 
megállapítására, 100.000,- Ft összegben, amit az igénylő közeli hozzátartozójának 
eltemetéséhez kért. A kérelmezőnek a megállapított részleteket pontosan megfizette, az utolsó 
összeg december 30-ig esedékes. Rendkívüli települési támogatás megállapítására 18 esetben 
került sor, 7 esetben a családban nevelkedő kiskorú gyermekek, 11 esetben a család 
átmenetileg nehéz anyagi helyzetére tekintettel. Az ezen a jogcímen kifizetett segély összege 
175.000,- Ft. Téli tüzelő megvásárlásához egy alkalommal nyújtottunk segítséget, az igénylő 
részére 5 q tűzifát vásárolt az önkormányzat.  Segélykérelem elutasítására egy alkalommal 
került sor, mivel a kérelmező havi rendszeres  jövedelme meghaladta az önkormányzati 
rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. 
Közútkezelői hozzájárulást az idei évben 14 esetben kértek, a hozzájárulást minden esetben 
megadtuk. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről készített 
beszámolót fogadják el. 
 
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 123/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által az átruházott 
hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
6. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Döntés a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulásból történő kiválásról  
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Gelencsérné Tolnai Klára: Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa települések 2008. július 1. 
napjával megalakították a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa  Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulást. Ugyanebben az évben a három település pályázatot nyert a Dél-Dunántúli Operatív 
Programban keretében az oktatási intézmények korszerűsítésére. Ennek köszönhetően sikerült 
a településen egy épületben elhelyezni az alsó- és a felső tagozatos gyerekeket. A pályázat 
elnyerése után az önkormányzatoknak szerződésben kellett vállalniuk,  hogy a társulást öt 
évig fenntartják. 2013. január 1-től a helyi általános iskola állami fenntartásba került, a 
társulásban Madocsa esetében csak az óvoda maradt. Az öt éves fenntartási kötelezettség 
miatt Madocsa nem válhatott ki a Társulásból. Az öt éves fenntartási kötelezettség 2016-ban 
lejár, így lehetősége van az önkormányzatnak a kiválásra és arra, hogy az óvoda közvetlen 
önkormányzati működtetésbe kerület. A Társulási Megállapodás szerint a társulásból a 
nevelési év utolsó napjával, vagyis augusztus 31-vel válhat ki a település.  A Képviselő-
testületnek a kiválásról hozott határozatát az adott nevelési év utolsó napját megelőzően 
legalább hat hónappal korábban kell meghoznia és a társulás tagjaival közölnie.   
 
Szántó Zoltán: Az ingatlan az önkormányzat vagyoni nyilvántartásában szerepel? 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Igen az épületeinket nem adtuk át. 
 
 
Vörös Bálint: Erről már több alkalommal beszélgettünk, többször megállapítottuk, hogy 
önkormányzatnak kevesebb pénzébe kerülne, ha maga tartaná fenn az óvodát. 
 
Soós Ferencné: Támogatom a társulásból történő kiválásunkat, annak ellenére, hogy 
véleményem szerint szakmai hozadéka is volt a csatlakozásnak. Az iskola már nem tartozik a 
társuláshoz, véleményem szerint azonban sok új dologgal, új kollégákkal ismerkedhettünk 
meg. Nagy ellenérzést váltott ki a lakosság körében a társuláshoz történő csatlakozásunk, de 
bátran mondhatjuk, hogy számunkra csak pozitív hozadéka volt. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Igen, az élet beigazolta, hogy jó döntést hozott a testület, amikor 
csatlakozott a társuláshoz. 
 
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan – 6 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 
 124/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. 
augusztus 31. napjával kiválik a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulásból. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot a Társulás részére küldje meg. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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7. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 dr. Girst Julianna jegyző 
 
 
Tubáné Benák Ibolya: A hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet módosítás szükségessé tette a 
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát. A kormányrendelet lehetőséget biztosít a  lakóingatlant egyedül használók 
esetében 60 literes , valamint azok számára, ahol az ingatlant életvitelszerűen használók 
száma a két főt nem haladja meg,  80 literes hulladékgyűjtő edényzet használatára. Az 
ingatlanban együtt lakók számát  a jegyzőnek kell hatósági bizonyítvány kiállításával 
igazolnia. Az igazolás egy évig érvényes, az együtt lakók számáról minden évben új igazolást 
kell kiállítatni. Az ingatlant használók számában történt változást a szerződőnek 15napon 
belül be kell jelentenie a közszolgáltatónak. A kisebb méretű kukát az 
ingatlantulajdonosoknak maguknak kell beszerezniük. A közszolgáltató a szolgáltatást 
jogosulatlanul igénybe vevők kiszűrésére a kukákra helyezendő matricákat biztosít. Ezek 
felragasztását az önkormányzat dolgozói fogják elvégezni. Ennek tényét a lakóknak 
aláírásukkal kell igazolniuk. Nem lesz kis munka, de el kell végezni. 
 
 
Böde Istvánné: A kisebb kukák ürítése arányosan olcsóbb lesz? 
 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A pontos díjakról még nincs tudomásunk, még csak előzetes 
számításokat végeztek. Ez alapján úgy tűnik, hogy nem lesz jelentős a díjcsökkenés, mert a 
különféle járulékos költségek éppen úgy felmerülnek a 60 literes kuka ürítése esetén is, mint a 
110 literes kukánál.   
 
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, hogy a hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) 
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan – 6 igen szavazattal – a 
következő rendeletet alkotja: 
 
 8/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet  
 

A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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8. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjainak 
felülvizsgálata 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztés részletesen tartalmazza a 
jelenleg hatályos bérleti díjakat. A díjak mértékét nem kívánjuk emelni, ezért erre  nem 
tettünk javaslatot, de a Testület dönthet másként. A bérleti díj utolsó alkalommal történt 
emelése a Sportcsarnokot bérlők között nagy elégedetlenséget váltott ki. Jelenleg a csarnok 
kihasználtsága 100 %, annyi a bérlésre jelentkező, hogy az igényeket nem is tudjuk 
kielégíteni. 
 
Vörös Bálint: Ez így jó, ennek örülnünk kell. 
 
Böde Istvánné: A Faluház is eléggé kihasznált, már aerobic foglalkozást is tartanak ott. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Igen, mert a csarnokban nem volt szabad hely. 
Kérem a Képviselőket, hogy aki egyetért a jelenleg érvényes bérleti díjak változatlanul 
hagyásával, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan – 6 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 125/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
lakások és helyiségek bérleti díjait 2016. évre vonatkozóan változtatás nélkül 
hatályban tartja.  

 
Határidő: pénzügy értesítésére: azonnal 
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 
9. Napirend tárgyalása 

 
Tárgya: Döntés a Mezőföldvíz Kft törzstőke emeléséről 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 
Képviselők.  A Mezőföldvíz Kft-nél végzett könyvvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 
Kft 2015. I. félévi gazdálkodása és eredményessége elmarad a korábbi évek „nullszaldó”-
jától. Likviditási problémák merültek fel. A szabályszerű működés fenntartása érdekében még 
az idei évben szükséges a Társaság törzstőkéjének 100 millió forintos megemelése. A 
Társaság taggyűlése jóváhagyta a törzstőke 100 millió forinttal történő megemelését, amihez 
Paks Város Önkormányzat biztosította a 100 millió forintot. Mivel a szavazás 1. fázisa már 
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lezárult,  a Képviselő-testületnek tulajdonosként csak arról  kell döntést hoznia,  hogy a 
Mezőföldvíz Kft törzstőkéjének emelését tudomásul veszi. Ezen kívül – mivel az 
önkormányzat nem kívánja a törzstőkéje összegét megemelni -  arról, hogy a Társasági 
szerződés által az önkormányzat számára biztosított elsőbbségi jogával nem kíván élni. Illetve 
elfogadja a törzstőke emelés miatt szükségessé váló, az előterjesztés mellékletét képező 
Társasági Szerződés módosításának elfogadásáról. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 126/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőföldvíz Kft taggyűlése 
5/2015.(XII.8.) számú taggyűlési határozatban foglalt törzstőkéjének emelését 
tudomásul veszi. 

  
 Határidő: Mezőföldvíz Kft értesítésére: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 127/2015.(XII.9.) önkormányzati határozat 

 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőföldvíz Kft törzstőke 
emelésével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 
 
1. Kijelenti, hogy a Társasági Szerződés által az önkormányzat számára biztosított 

elsőbbségi jogával nem kíván élni. 
 

2. A törzstőke emelés miatt szükségessé váló és az előterjesztés mellékletét képező 
Társasági Szerződés módosítását elfogadja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert az 1. és a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
Mezőföldvíz Kft taggyűlésében a szavazat leadására.  

Határidő: a szavazat megküldésére: 2015. december 17. 
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 
 
10. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Egyebek  
 
A napirendhez kapcsolódóan előterjesztés nem érkezett. 
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A polgármester asszony a nyilvános ülést 17 óra 50 perckor bezárja. A Képviselő-testület a 
munkáját zárt ülés keretében folytatja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Gelencsérné Tolnai Klára                        dr. Girst Julianna 
polgármester                                           jegyző 

 
 
 

Puch József                                        Szántó Zoltán 
jegyzőkönyv - hitelesítők 


