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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17 órai 
kezdettel tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Puch József alpolgármester, Böde 
Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint képviselő-testületi tagok. dr. Girst 
Julianna jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 tagú testületből 6 fő jelen van. Az ülést 
megnyitom.  
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és Vörös Bálint 
Képviselőket javaslom. Aki a javaslatomat elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – Böde 
Istvánné és Vörös Bálint Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat 
javaslom tárgyalása azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek” napirend tárgyalása előtt Bán 
Bálint Géza, Böde Istvánné, Puch József és Szántó Zoltán Képviselők indítványára 13. 
napirendi pontként a kötelező betelepítési kvóta elutasítására érkezett beadványt vegye fel a 
Testület a napirendek közé.  
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 
alábbi napirendet tárgyalja: 
 

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

2. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

3. Madocsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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4. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

5. A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi 
költségvetésének tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

6. Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

7. Dunafödvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

8. A Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
megszüntetéséről szóló tájékoztatás tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

9. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet tárgyalása 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 
 

10. A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 
 

11. Közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó díj felülvizsgálata 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

12. A Terület- és településfejlesztési Operatív program keretében benyújtandó pályázatok 
tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 

13. A kötelező betelepítési kvóta elutasítására érkezett képviselői beadvány tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára 
 

14. Egyebek 
 
 
1. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
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 1/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 121/2015.(XII.9.), a 
126/2015.(XII.9.), a 127/2015.(XII.9.), a 128/2015.(XII.9.), a 129/2015.(XII.9.) és a 
130/2015.(XII.9.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 
jelentést elfogadja. 

 
2. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének 
tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 
Képviselők. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerint a 
Képviselő-testület a munkaterve szerint tartja rendes üléseit. A munkaterv tervezetét a 
polgármesternek minden év január 31-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A Képviselő-
testület januárban nem ülésezett, ezért a mai ülésen kerül sor a 2016. évi munkaterv 
tárgyalására. Az előterjesztett    munkaterv-tervezet jogszabály által kötelezően tárgyalandó , 
illetve a korábbi években szokásosan tárgyalt témaköröket  tartalmazza, amelyeket a 
Képviselők javaslataikkal  kibővíthetnek.  
 
Soós Ferencné: Láttam az előterjesztésből, hogy a közmeghallgatás időpontja a megszokottól 
eltérően nem december, hanem november hónap. 
 
Tubáné Benák Ibolya:A december  mindenkinek nagyon zsúfolt, ezért terveztük 
novemberre. 
 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha elfogadják az előterjesztés szerint a 
2016. évi munkatervet, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 2/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 

 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Bán Bálint Géza Képviselő 17 óra 20 perckor érkezik. 
 
3. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi bizottság tárgyalta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetését. Felkérem Vörös Bálint elnököt, tájékoztassa a 
jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 
 
Vörös Bálint:A Pénzügyi bizottság tárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetését. 
Megállapítást nyert, hogy hiányt nem tartalmaz, sőt a korábbi évek gyakorlatától eltérően 
tartalék is szerepel benne. A Pénzügyi bizottság  az önkormányzat 2016. évi költségvetését 
Képviselő-testület részére tárgyalásra javasolja. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testületnek jogszabályi előírás alapján első 
fordulóban  február 15-ig tárgyalnia kell az önkormányzat költségvetését.  A 2016. évi 
költségvetésről elmondhatjuk, hogy ilyen előterjesztés még valóban nem volt, ami tartalék 
összeget tartalmaz, most azonban a tartalékok sorában 17.400 ezer forint szerepel. Ennek egy 
részét megfelelő pályázati kiírások esetén pályázati önerőként szeretnénk felhasználni. 
Vannak olyan pályázataink, amelyek támogatásáról már rendelkezünk információval. A 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a tavalyi évben a Tihany utca – Székespart 
utca aszfaltozására, és a Kis utca - Temető utca- Fő utca- Posta utca járda építésére  benyújtott 
pályázataink támogatási szerződései aláírásra kerültek. Ezen feladatok elvégzésére a pályázati 
forrás már rendelkezésre áll, illetve a szükséges önerő összege is tervezésre került a 
költségvetésben. Felhalmozási célú kiadások között 7 millió forintot terveztünk 
ingatlanvásárlásra, bízva abban, hogy a Paks II. építése során Madocsán is tudunk lakhatást 
biztosítani az itt letelepedni szándékozóknak. Véleményem szerint ezen a téren azok a 
települések fognak érvényesülni, amelyek rendelkeznek lakhatásra alkalmas ingatlanokkal. 
Intézményeink költségeit a tavalyi adatok alapján határoztuk meg, az óvoda működéséhez 
5.414 ezer forintot adunk támogatásként az állami támogatáson felül. A költségvetés 
összeállításakor számoltunk a civil szervezetek támogatási alapjával, a tavalyi évhez 
hasonlóan 4.510 ezer forintra nyújthatnak be pályázatot az egyesületek. A rendelet-tervezet  
még kisebb pontosításra szorul, ezért javaslom, hogy  a következő ülésen hagyja jóvá a 
Testület. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 3/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetés-tervezetét megtárgyalta. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges módosítások megtételére, és a következő 
ülésen történő beterjesztésre. 

 
 Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
4. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a  napirendhez kapcsolódóan tájékoztassa a 
jelenlévőket az elhangzottakról. 
 
Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetését a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az állami 
támogatások biztosítják, az önkormányzat költségvetését nem terheli. 
 
dr. Girst Julianna: A Hivatal 2016.évi költségvetése elfogadható, a személyi juttatások, 
dologi kiadások  pontosan kerültek meghatározásra. 
 
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a Bölcskei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról.   
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 4/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetését elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
5. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi 
költségvetésének tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Az önkormányzat költségvetésének tárgyalásakor elmondtam, 
hogy az óvoda működéséhez az állami támogatáson felül 5.414 ezer forintot kell az 
önkormányzat biztosítania. Sajnos az alacsony gyereklétszám miatt a 3. csoport fenntartását a 
Képviselő-testület korábbi döntése alapján az önkormányzatnak kell biztosítania. 
 
Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 
 
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak a Dunaföldvár-Bölcske-
Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének elfogadásáról. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
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 5/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

 
Határidő:Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde értesítésére: 

azonnal 
Felelős:  Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 
6. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 
Gelencsérné Tolnai Klára: Jogszabályváltozás alapján a kormányzati funkciók módosításra 
kerültek.  A Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodására vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásban a kormányzati funkció kódok átvezetése megtörtént, de a Társulási 
megállapodásban is szükséges a módosítások végrehajtása 2016. március 31-ig, tekintettel 
arra, hogy a társulási megállapodás érvénytelen funkció kódot nem tartalmazhat. Kérem a 
Képviselőket, hogy a Társulási megállapodás módosítását az előterjesztés szerint fogadják el. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 6/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 10. számú 
módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
 
 Határidő: Dunaföldvár Város Önkormányzata értesítésére: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
7. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya:Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A Társulás Társulási Megállapodásának módosítását szintén a 
kormányzati funkciók módosítása  teszi szükségessé, az előző napirendi pontnál elhangzottak 
szerint. Kérem a Képviselőket a Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
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és Alapszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint 
fogadják el. 
 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 7/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás Társulási 
Megállapodásának 8. számú módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
 
 Határidő: Dunaföldvár Város Önkormányzata értesítésére: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
8. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: A Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
megszüntetéséről szóló tájékoztatás tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 
Képviselők. December 9-i ülésén döntött a Testület arról, hogy 2016. augusztus 31. napjával 
kiválik a Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból. A Döntést követően derült ki, hogy a 
Társulás 2016-ban nem szüntethető meg, mert a DDRFÜ Nonprofit Kft 
projektmenedzserének írásbeli tájékoztatása alapján az pályázat utolsó projekt fenntartási 
jelentését 2016. december 31-i záró dátummal kell megtenni, a Társulás fenntartási 
kötelezettsége eddig az időpontig tart. Az elmondottak alapján a Testület 124/2015.(XII.9.) 
számú határozatát – melyben döntés született a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulásból 2016. augusztus 31. napjával történő kiválásról – a 
Képviselő-testületnek vissza kell vonnia. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 8/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 124/2015.(XII.9.) számú 
határozatát – melyben döntést hozott arról, hogy 2016. augusztus 31. napjával kiválik 
a Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulásból – 
visszavonja. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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9. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet tárgyalása 
Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 
 
Tubáné Benák Ibolya: A rendelet megalkotását két dolog teszi szükségesség, egyrészt 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírása, másrészt a jelenlegi támogatási 
rendszert az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza, meglehetősen szűk szavúan, 
nem részletezi az eljárási szabályokat. A Képviselő-testület az erkölcsi támogatás mellett évek 
óta anyagilag is támogatja a településen működő civil szervezeteket.   Az önkormányzat 
költségvetésében erre a célra minden évben egy keretösszeg kerül megállapításra. A gyakorlat 
szerint az egyesületek támogatási kérelmeket nyújtottak be, ezen kívül egyedi kérelmekről is 
döntöttek a Képviselők. A kérelmek elbírálásánál előnyben részesítette a Testület azokat a 
szervezeteket, amelyek tevékenységükkel kötődnek a településhez. A rendelet tervezet is ezt 
az elvet követi. A rendelet egyrészt szabályozza -  az eddigi gyakorlathoz hasonlóan -  a civil 
szervezetek működésének pályázati úton  történő támogatását, illetve dönthet a Testület 
egyéni kérelmekről is. Ebben a jövőben sem tervezünk nagyobb változást, nem nehezítjük 
meg a kérelmezők helyzetét. Az év közben érkező, egyedi kérelmek támogatásáról a 
költségvetésben rendelkezésre álló összeg erejéig dönthet a Testület. A rendelet tervezet 
részletesen tartalmazza, kik nyújthatnak be pályázatot, illetve támogatási kérelmet, milyen 
módon, milyen nyomtatványon kell ezt megtenni. Részletesen tartalmazza a kapott 
támogatások elszámolásának szabályait. Az eddigi gyakorlat szerint a civil szervezetek január 
31-ig nyújtották be támogatási kérelmeiket, majd a költségvetés jóváhagyása után ezek 
alapján osztotta el a Képviselő-testület a rendelkezésre álló összeget. A tervezet szerint a 
jövőben január 31-ig el is kell számolni az előző évi támogatás felhasználásáról. A támogatást 
elnyerőknek eddig erre április 30-ig volt lehetőségük. A településen működő civil szervezetek 
a jelenleg hatályos szabályok szerint  az idei évre  már benyújtották támogatási kérelmeiket, 
ezért a rendelet rendelkezéseit csak azon esetekben kell alkalmazni, amely esetekben  a 
pályázati kiírás közzétételére, illetve   az egyedi kérelmek benyújtására a rendelet hatályba 
lépése után került sor. Kérem a Képviselőket, hogy a rendelettel kapcsolatosan tegyék meg 
észrevételeiket, javaslataikat.  
 
Soós Ferencné: Ez eddig is így működött. 
 
Tubáné Benák Ibolya: Igen, csak nem volt ilyen részletesen szabályozva. 
 
Böde Istvánné: A Jövőben a támogatási kérelmeket decemberben kell benyújtani? 
 
Tubáné Benák Ibolya: A költségvetés elfogadása után. Változás, hogy a pályázat 
benyújtásáig el is kell számolni az előző évi támogatás felhasználásáról. 
 
dr. Girst Julianna: Az elszámolás rendjét a belső ellenőrzés is kifogásolta,  mi módon 
kaphat támogatást az egyesület, ha még nem tudható, hogy az előző évi támogatás összegét 
felhasználták-e. Ezért szükséges, hogy a pályázatok elbírálása előtt történjen meg az előző évi 
beszámoló elbírálása. Véleményem szerint ez a megoldás a pályázóknak is jobb. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Van-e még valakinek észrevétele, javaslata az előterjesztett 
rendelettel kapcsolatosan?  
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Ha nincs,  kérem fogadják el az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletet.  
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 1/2016.(II.20.) önkormányzati rendelet  
 
 Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről  
 
10. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 
 
Tubáné Benák Ibolya: A hulladékkal kapcsolatos rendelet módosításával két dolgot kell 
összefésülnie a Testületnek.  Az egyik, hogy jogszabályváltozás folytán 2016. január 1-től 
lehetővé vált az egyszemélyes háztartások számára a 60 literes hulladékgyűjtő, a  
kétszemélyes háztartások számára 80 literes hulladékgyűjtő használata. A másik, hogy az 
önkormányzat évek óta kedvezményt biztosít a 80 év felettieknek a hulladékkezelési díj 
megfizetéséhez. Az egyedül élő 80 év feletti lakosok esetében teljesen, a családban élő 80 év 
felettiek esetében 50 %-ban vállalja át az önkormányzat a közszolgáltatási díj megfizetését. 
Ez a szabály a régebbi hulladékgazdálkodási rendeletünkben maradt érvényben. A 
kihelyezhető hulladékgyűjtő edények méretének csökkenésével csökkentek a díjak is, a 60 
literes kuka esetében 1.100 forint, a 80 literes kuka esetében 1.485 forint, a 120 literes kuka 
esetében 2.200 forint havonta a fizetendő közszolgáltatási díj mértéke. Az önkormányzat 
jelenleg a 120 literes hulladékgyűjtő ürítéséért fizeti meg a díjat a kedvezményezettek után a 
közszolgáltatónak. Felmerült a kérdés, miért fizessen az önkormányzat a közszolgáltatónak a 
120 literes edény után kedvezményt, ha egyébként a 80 év felettiek jogosultak lennének a 
kisebb méretű edény használatára. Emiatt szükségesnek tartjuk a rendelet olyan irányú 
módosítását, mely szerint az egyedül élő 80 év feletti személy után a 60 literes hulladékgyűjtő 
edényre vonatkozó közszolgáltatási díj 100 %-át, az olyan háztartások esetében, ahol az 
életvitelszerűen együtt lakók száma nem haladja meg a 2 főt, a 80 literes edény 
közszolgáltatási díjának 50 %-át, az ennél nagyobb családban élő 80 év feletti személy 
tekintetében  a 120 literes edény közszolgáltatási díjának 50 %-át vállalja át az önkormányzat. 
Ezzel költséget takaríthat meg. Ezentúl a rendelet hatályon kívül helyezné a korábbi 
szabályozást, mely szerint az életvitelszerűen együttlakók számát évente kelljen igazolni a 
kisebb méretű kuka alkalmazhatósága tekintetében, ez nem csak a 80 év felettiekre 
vonatkozik. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Testületet, gondolkodjanak el azon, hogy a 80 év 
felettieknek ingyen biztosítsuk a kisebb hulladékgyűjtőt, ugyanis nem érdekük a 
megvásárlása, hiszen az önkormányzat vállalja át részben vagy egészben a közszolgáltatási 
díjat. 
 
Böde Istvánné: Nem támogatom, hogy ingyenesen kapjanak kukát. 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Javasolom, hogy az önkormányzat vásárolja meg a 60, illetve 80 
literes kukákat és ingyenes használatba adja a 80 év felettiek részére, de a jogosultság 
megszűnése után vissza kelljen szolgáltatni az önkormányzat részére. 
 
dr. Girst Julianna: Első ízben legyen ingyenes, megrongálódás esetén pótolnia kelljen a 80 
év feletti jogosultnak. Bölcskén csak az részesül kedvezményben, aki vállalja a kisebb méretű 
hulladékgyűjtő edény alkalmazását.  
 
Böde Istvánné: Általánosságban gondoltam a kisebb méretű kukák  ingyenes biztosítását, 
nem csak a 80 év felettiek esetében. Az a baj, hogy a rendeletben nincs semmi, ami arra 
ösztönözné a 80 év felettieket, hogy a kisebb méretű kukát használják. 
 
Vörös Bálint: Én visszahoznám a 120 literes kukát azoktól, akik 60 vagy 80 literest kapnak.  
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Ezt nem tudjuk megtenni, mert az első alkalommal kiadott bádog 
kukák már többségében tönkrementek, a további edény már a tulajdonosok vásárolták meg. 
A 60 és a 80 literes kukákat kivisszük az idős embernek, tájékoztatjuk, hogy ezt kell 
használnia. 
 
Bán Bálint Géza: Az elhangzottak alapján egyetértek vele, hogy a 80 év felettiek részére 
ingyenesen adja az önkormányzat a kisebb méretű hulladékgyűjtő edényt. Az önkormányzat 
így lesz gazdaságosabb.  
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott rendelet-
tervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 
következő rendeletet alkotja: 
 

2/2016.(II.20.) önkormányzati rendelet 
A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási 

            közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
11. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó díj felülvizsgálata 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 
Képviselők. Törvényi előírás alapján a települési önkormányzatok közterületet filmforgatási 
célra csak meghatározott díj ellenében biztosíthatnak.  A Képviselő-testület a 
11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendeletében meghatározta a közterület filmforgatási célú 
használatára vonatkozó szabályokat és az ezért fizetendő díjak mértékét is. A megállapított 
díjat minden évben felül kell vizsgálni és az önkormányzat honlapján közé kell tenni. Az 
önkormányzatnak filmforgatási célú közterület használati díjból származó bevétele eddig nem 
volt, és jelentős bevételre a jövőben sem lehet számítani. Javaslom a Képviselő-testületnek a 
jelenleg hatályos díjak változatlanul hagyását. 
 
A napirendhez  kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 
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Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 9/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használatáról és a 
közterület használati díj megállapításáról szóló 3/2009.(III.30.) önkormányzati 
rendeletben megállapított filmforgatási célú közterület használati díjakat 
felülvizsgálta, azokat 2016. évre vonatkozóan nem kívánja megemelni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 
 
12. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya:A Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 
pályázatok tárgyalása 
 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kiírásra kerültek a  Terület- és településfejlesztési Operatív 
Program pályázati lehetőségei, amelyek közül két pályázat benyújtására látunk lehetőséget. 
Az egyik a fogorvosi körzet felújítása és fejlesztése, valamint  vele együtt a szolgálati lakás 
felújítása. Ami egy kissé megnehezíti a dolgunkat az, hogy a szolgálati lakás felújítására csak 
a pályázati összeg 15 %-a fordítható, ami az épület állapotát nézve nagyon kevésnek tűnik, 
ugyanis a tetőcsere és a hőszigetelés nem valósítható meg részlegesen. A pályázat előkészítési 
munkái folynak. Az épület akadálymentesítése még nem történt meg. Külön 
akadálymentesítésre nincs pályázati kiírás, ezért a felújítás során  ezt is meg kell valósítanunk.  
Nem lesz egyszerű, mert a telekhatárok sem pontosak.  Ennek a rendezéséhez geodétát kell 
fogadnunk, ami elég sok költséggel jár. Az előzetes számítások szerint a fogorvosi rendelő 
felújítása eszközök beszerzése nélkül 32 millió forintba kerül.  
A másik pályázati lehetőség a csapadékvíz elvezetését segítene megoldani. A pályázat 
benyújtáshoz  szükséges tanulmánytervek elkészültek. Az évek során a  Határ utcából elég 
sok problémát jeleztek, ezért első körben a Kishegy utcától a Paksi utcáig terjedő terület, és a 
Sportcsarnok környékének csapadékvíz elvezetését oldhatnánk meg. 
A Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében elnyerhető pályázatok 100 %-os 
támogatottságúak, csak az előkészítő munkálatokat kell az önkormányzatnak finanszíroznia. 
 
Soós Ferencné: A Bölcskei utcában mi lesz a vízelvezetéssel? A belső oldalon nincs árok, 
esőben  nem lehet az úton közlekedni. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Egyenlőre semmi. A vízelvezetés az egész falu területén 
problémát okoz, de ezt nem lehet egyszerre megoldani. A csapadékvíz elvezetése olyan nagy 
feladat, hogy csak szakaszonként lehet elkezdeni.  
Kérem a Képviselőket az elhangzott pályázati célok támogatására. 
 
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha támogatják a fogorvosi rendelő és 
szolgálati lakás felújítására pályázat benyújtását, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 10/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújtson be a Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében 
meghirdetett TOP-4.1.1.1-15 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése pályázatra a fogorvosi rendelő és a szolgálati lakás felújítására. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha támogatják a belvíz- és csapadékvíz 
elvezetés problémájának megoldására a pályázat benyújtását,  kézfeltartással szavazzanak. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 11/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújtson be a Terület- és településfejlesztési Operatív Programban 
meghirdetett TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési Környezetvédelmi  infrastruktúra-
fejlesztések  pályázat keretében a belvíz- és csapadékvíz elvezetésre.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
13. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya:A kötelező betelepítési kvóta elutasítására érkezett képviselői beadvány tárgyalása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
Gelencsérné Tolnai Klára:Felkérem Szántó Zoltán Képviselő urat a tájékoztatásra. 
 
Szántó Zoltán: Mint az  előterjesztésből olvasható, Magyarország Alaptörvénye lehetőséget 
biztosít az önkormányzatok számára határozathozatali lehetőséget biztosít a kötelező 
betelepítési kvóta elutasításáról. Az ország lakosságának jó része, közel 2 millió ember már 
kifejezte személyes támogatását, azonban a kormány közösséget képviselve kéri a települések 
elvi támogatását is a kötelező kvóta elutasításáról. 
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Soós Ferencné: Nem szükséges az előterjesztés tárgyalása, mert véleményem szerint ezzel 
mindenki egyet ért. 
 
Puch József: Teljesen más kultúrából, már környezetből érkeznek ezek az emberek, nem 
biztos, hogy be tudnak illeszkedni ebbe a környezetbe. A napi információk szerint legnagyobb 
részük a szociális ellátások miatt szeretne maradni. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha az előterjesztésben foglaltak szerint 
egyetértenek a kötelező betelepítési kvóta elutasításával, kézfeltartással szavazzanak. 
 
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 
következő határozatot hozza: 
 
 12/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelent a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

  
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és 
a magyar embereket! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 
14. Napirend tárgyalása 
 
Tárgya: Egyebek 
 
a.) Lakossági kérés az Akácfa utcában zsákutcát jelző tábla kihelyezésére 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Az Akácfa utca belső felében lakók kérték, hogy az utca elejére 
helyezzük ki a zsákutca táblát, mert aki nagy tehergépjárművel betéved az utcába, csak az ő 
ingatlanjaik előtt tud megfordulni, tönkre téve a környezetet.  
 
Böde Istvánné: A Kert utca elején van tábla, de kevesen veszik figyelembe. A tábla 
kihelyezése nem oldja meg a problémájukat. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Az utca elejére nem is helyezhetjük ki a táblát, mert az csak az 
Újsor utcától zsákutca, a táblát  oda helyezhetjük ki.  
 
Bán Bálint Géza: A Kert utcából ki lehet menni a szántóföldekre, de az Akácfa utcából nem, 
az teljesen zsákutca. Én támogatom a tábla kihelyezését. 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, hogy aki támogatja az Akácfa utcában a 
zsák utcát jelző tábla kihelyezését, az kézfeltartással szavazzon. 
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Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 13/2016.(II.15.) önkormányzati határozat 
 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Akácfa utcában, az Akácfa 
utca – Újsor utca csatlakozásában, az Akácfa utca jobb oldalán zsák utcát jelző tábla 
kihelyezését határozza el. 

 Felhatalmazza a polgármestert a tábla kihelyezésének végrehajtásával. 
 
 Határidő: 2016. március 31. 
 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
b.) Tájékoztatás a Sportöltözőben kialakult állapotról 
 
Gelencsérné Tolnai Klára: A Sportegyesülettel két évvel ezelőtt egyezség született arra, 
hogy az öltöző üzemeltetéséről a továbbiakban az egyesület gondoskodik. Ezzel szerettük 
volna elérni azt, hogy a sportolók érdekeltek legyenek a hatékonyabb és gazdaságosabb 
üzemeltetésben. Tájékoztatom a Képviselőket, hogy ez sajnos nem így történt. A napokban 
szembesültem vele, hogy az épületet elhanyagolták, állagmegóvása megkérdőjelezhető, a 
tisztasága elhanyagolt. Az épületben szörnyű állapotok uralkodnak, ezért az épület 
üzemeltetését ismét az önkormányzatnak kell biztosítania, sőt biztosítani kell egy személyt, 
aki az épület gondnoki feladatait ellátja. A sportolók sajnos bebizonyították ez alatt az idő 
alatt, hogy alkalmatlanok erre a feladatra, a környezetük rendben tartására.  A gondnoki 
feladatokat közmunkás bevonásával lehetne biztosítani.  
 
A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 
 
Az ülés folytatásaként a polgármester asszony kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatja a 
Képviselőket az Atomenergiáról szóló törvény módosítása folyamán a TEIT működésében 
várható változásokról. 
 
Több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 
 
A polgármester asszony az ülést 19 óra 35 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Gelencsérné Tolnai Klára                            dr. Girst Julianna 
polgármester jegyző 

 
 
 

Böde Istvánné                     Vörös Bálint 
jegyzőkönyv - hitelesítők 


