
1 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 9-én 17 órai 

kezdettel megtartott ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

                        7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Puch József alpolgármester, Bán 

Bálint Géza, Böde Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint képviselő-testületi 

tagok. dr. Girst Julianna jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Araczki Antalné pénzügyi 

előadó, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület mai ülésén megjelenteket. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 tagú Testületből mindenki jelen van. Az ülést 

megnyitom. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Puch József és Szántó Zoltán 

Képviselőket javaslom. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 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 – 7 igen szavazattal – az 

alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Madocsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás 2016. 

évi költségvetésének tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. A Madocsa Sportegyesület 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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5. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2016. évi támogatási kérelmének 

elbírálása  

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6.  A Madocsai Nyugdíjasklub 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. A Madocsai Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. A települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 

10. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 012/3 hrsz-ú földterület lejáró haszonbérletének 

meghosszabbítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

11. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 

12. A JETA-11-2015. számú  pályázat „Tihany és Székespart utcák útburkolat felújítása” 

pályázat munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

13. JETA-12-2015. számú pályázat „Megrongálódott és balesetveszélyes járdaszakaszok 

felújítása Madocsa településen” pályázat munkálatainak elvégzésére kivitelező 

kiválasztása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

14. Madocsa település Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásához kapcsolódó fejlesztési 

tervének elkészítésére vonatkozó szerződés megkötése 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

15. 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 – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 
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 14/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 5/2016.(II.15.), a 

6/2016.(II.15.) a 7/2016.(II.15.) a 8/2016.(II.15.) és  a 12/2016.(II.15.) 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

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 megállapította, hogy az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről rendeletének előterjesztésében az előző előterjesztéshez képest számszaki 

módosítás nem történt. Jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendelet szövege került 

pontosításra. A Pénzügyi bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

rendeletét a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. Egyúttal szeretném felhívni a 

Képviselők figyelmét, hogy az egyesület részéről érkezett támogatási kérelmek összege 

meghaladja a költségvetésben erre a célra előirányzott összeget. A kérelmek elbírálásánál 

vegyék ezt figyelembe. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Mint ahogy azt az elnök úr is 

elmondta, a rendelet tervezet számszaki adataiban nem történt változás, csak a rendelet 

szövegét volt szükséges módosítani. Az egyesületektől érkezett támogatási kérelmek összege 

valóban meghaladja a tervezett összeget, 4.500 ezer forintot különítettünk el erre a célra és 

összesen 5 millió forint támogatást kértek az egyesületek. A Pénzügyi bizottság ülésén is 

elmondtam, hogy a költségvetésben szereplő tartalék összegből könnyű lenne megteremteni a 

forrását, azonban nem szeretném a fejlesztésekre szánt keret összegét az egyesületek 

támogatása miatt csökkenteni. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha elfogadják az önkormányzat 2016. évi 

költségvetését, kézfeltartással szavazzanak. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 3/2016.(III.14.) önkormányzati rendelet 

 

 Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
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3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás 

2016. évi költségvetésének tárgyalása 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Településünkön a családsegítés és a gyermekjóléti 

alapszolgáltatási feladatok ellátása a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Társuláson belül történik. A feladat ellátására korábban elegendő fedezetet 

biztosítottak az állami támogatásból származó bevételek. Az idei évi költségvetésben az 

előzetes számítások szerint ezek a bevételek nem  nyújtanak fedezet a kiadásokra, az 

önkormányzatnak az állami támogatáson felül 108 ezer forintot kell hozzájárulásként fizetni. 

Ez nem jelentős összeg ahhoz, hogy  a feladatot a településen teljesíteni tudjuk. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Társulás 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel  nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

15/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvár város, Bölcske, 

Madocsa községek önkormányzatainak család és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak, 

valamint Dunaföldvár Város Önkormányzatának idősek nappali ellátása, szociális 

étkezés és házi segítségnyújtás ellátásával kapcsolatos intézményfenntartó társulás 

2016. évi költségvetését 43.363.000,- Ft bevételi főösszeggel és 43.363.000,- Ft 

kiadási főösszeggel elfogadja. 

 

 

 

 

Bevételek 

 

Bevételek Dunaföldvár Bölcske és 

Madocsa 

2016. évi  

előirányzat 

1.Intézményi működési 

   bevételek  

6.120.000  6.120.000 

2.Támogatásértékűbevételek 

   Társulási kieg. normatíva 

   

3.Önkormányzati támogatás  

(normatíva) 

14.327.000 3.000.000 17.327.000 

4. Tagi kieg. hozzájárulás 18.834.000 1.082.000 19.916.000 

    Bevételek összesen: 39.281.000 4.082.000 43.363.000 
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Kiadások 

 

Működési kiadások Dunaföldvár Bölcske és 

Madocsa 

2016.évi 

előirányzat 

1. Személyi juttatások 18.360.000 3.255.000 21.615.000 

2. Munkaadókat terhelő járulék 5.273.000 827.000 6.100.000 

3. Dologi kiadások 15.648.000  15.648.000 

    Kiadások összesen: 39.281.000 4.082.000 43.363.000 

 

Határidő: Dunaföldvár Város Önkormányzata értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsa Sportegyesület 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A településen működő civil szervezetek  támogatási kérelmeinek  

elbírálása előtt szeretném tájékoztatni a Testületet, hogy az idei évben 4.500 ezer forintot 

különítettünk el a költségvetésben erre a célra. A Sportegyesület az idei évben 3.050 ezer 

forint támogatásra nyújtott be kérelmet. Ebből a Labdarúgó Szakosztály 1.300 ezer forint 

támogatást igényelt. A Pénzügyi bizottság ülésén is elmondtam, hogy Sportöltöző 

üzemeltetését január 1-től visszavette  az önkormányzat. Az épület fenntartási költségei, rezsi 

költségek a továbbiakban az önkormányzatot terhelik, ezért a kért 1.300 ezer forint helyett 1 

millió forint támogatást javaslok a Labdarúgó Szakosztály részére megállapítani. 

 

Vörös Bálint: A polgármester által elmondottak alapján a Pénzügyi bizottság 1 millió Ft 

támogatás megállapítását javasolja a Labdarúgó Szakosztály részére. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 16/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület 

Labdarúgó Szakosztálya támogatási kérelmét 1.000.000,- Ft-tal támogatja a 2016. évi 

költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére. 

A Labdarúgó Szakosztálynak – a támogatási szerződés alapján 2017. január 31-ig kell 

elszámolnia a kapott összeg felhasználásáról. 

 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2016.04.08. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Női Kézilabda Szakosztály 850 ezer forint támogatásra 

pályázott, amit játékvezetői-, utazási  díjra, terembérletre, felszerelések vásárlására 

szeretnének fordítani. 
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Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság a Női Kézilabda Szakosztály kérelmét támogatásra 

javasolja. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 17/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület Női 

Kézilabda Szakosztály támogatási kérelmét 850.000,- Ft-tal támogatja a 2016. évi 

költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére. 

A Női Kézilabda Szakosztálynak 2017. január 31-ig kell elszámolnia a kapott összeg 

felhasználásáról. 

 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2016.04.08. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Férfi Kézilabda Szakosztály az idei évben is 600 ezer forint 

támogatás elnyerésére nyújtott be pályázatot. Kérelmük kedvező elbírálása esetén a 

támogatást a Női Kézilabda Szakosztályhoz hasonló célokra szeretnék felhasználni. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság a Férfi Kézilabda Szakosztály kérelmét támogatásra 

javasolja. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 18/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület Férfi 

Kézilabda Szakosztály kérelmét 600.000,- Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetésben 

erre a célra előirányzott keret terhére. 

A Férfi Kézilabda Szakosztálynak 2017. január 31-ig kell elszámolnia a kapott összeg 

felhasználásáról. 

 

 Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 2016.04.08. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Újként szerepel a kérelmek között a Röplabda Szakosztály 

támogatási kérelme. A röplabdások 300 ezer forintot kértek, amit teljes egészében 

terembérleti díjra szeretnének felhasználni. A szakosztály nemrég alakult, első alkalommal 

kérik a támogatást. Az idei évre 200 ezer forint támogatást javaslok megállapítani. Ha majd 

jövőre is működnek, és a költségvetés lehetőséget biztosít rá, nagyobb összegű támogatásban 

is részesülhetnek. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság az ülésén elhangzottak, és a polgármester asszony 

javaslata alapján a Röplabda Szakosztály részére  200 ezer forint megállapítását javasolja. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 
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 19/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület 

Röplabda Szakosztály kérelmét 200.000,- Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetésben 

erre a célra előirányzott keret terhére. 

A Röplabda Szakosztálynak 2017. január 31-ig kell elszámolnia a kapott összeg 

felhasználásáról. 

 

 Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2016.04.08. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2016. évi támogatási kérelmének 

elbírálása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Néptánc Egyesület az idei évben 1.300 ezer forintra nyújtott 

be támogatási kérelmet. 

 

Szántó Zoltán: A támogatást  a művészeti vezető tiszteletdíjára, zenekari és  utazási 

költségekre fordítanánk, valamint mobil hangosító berendezést szeretnénk vásárolni. A 

Pénzügyi bizottság ülésén is elmondtam, hogy amióta a Sportcsarnokban, régi iskola 

épületében tartjuk a próbákat, nincs hangosító berendezésünk,   mobil telefonról hallgatjuk a 

zenét. Laptopot, hangfalakat szeretnénk vásárolni.  Az Egyesület rendelkezik pénzzel, a most 

megrendezett Néptánc bálból is van bevételünk, ezért  ha 1.200 ezer forint támogatást kap az 

Egyesület, abból is maradna a hangosító berendezés vásárlására. 

 

Vörös Bálint: Az elhangzottak, valamint a beérkezett támogatási kérelmek alapján a 

Pénzügyi bizottság 1.200 ezer forint támogatást javasol a Madocsai Hagyományőrző Néptánc 

Egyesületnek  megállapítani.  

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 20/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület kérelmét 1.200.000,- Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetésben 

erre a célra előirányzott keret terhére.  

A Néptánc Egyesületnek 2017. január 31-ig kell elszámolnia a kapott összeg 

felhasználásáról. 

 

 Határidő: támogatási szerződés aláírására: 2016.04.08. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsai Nyugdíjasklub 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 
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Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Madocsai Nyugdíjasklub 250.000,- Ft támogatást kért az 

egyesület működéséhez, kulturális programok szervezéséhez, rendezvényeken történő 

részvételhez. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság a Nyugdíjasklub kérelmét támogatásra javasolja. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 21/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub 

kérelmét 250.000,- Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetésben erre a célra 

előirányzott keret terhére. 

A Nyugdíjasklubnak 2017. január 31-ig kell elszámolnia a kapott összeg 

felhasználásáról. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsai Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatási kérelmének elbírálása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Polgárőr Egyesület 400.000,- Ft támogatást kért, melynek 

nagy részét a tulajdonukban lévő gépkocsi fenntartására fordítanának.  

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság a Polgárőr Egyesület kérelmét megtárgyalta, a 

Képviselő-testület részére támogatásra javasolja. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 22/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Polgárőr Egyesület 

kérelmét 400.000,- Ft-tal támogatja a 2016. évi költségvetésben erre a célra 

előirányzott keret terhére. 

A Polgárőr Egyesületnek 2017. január 31-ig kell elszámolnia a kapott összeg 

felhasználásáról. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  
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8.Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a Község a 

hulladéklerakó rekultivációs munkáinak elvégzésére csatlakozott a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A Társulás tagjaként a Társulásban 

történő változásokat a Képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Az előterjesztés szerint a 

Társulási Megállapodás módosítását jelen esetben két dolog teszi szükségessé. Hencse 

település csatlakozási szándékát fejezte ki a Társuláshoz, melyet az érintett települések 

Képviselő-testületeinek el kell fogadniuk. Másrészt a Társulási megállapodás módosítása 

szükséges azon települések érdekében, amelyek a közös hulladékgazdálkodás jegyében fogtak 

össze. A Társulási Megállapodás előterjesztett módosítása szerint a jövőben a Társulás 

költségvetésével, működésével kapcsolatos kérdésekben csak azon tagönkormányzatok 

(Tag1) szavazhatnak, amelyek tagdíjat fizetnek és a közös hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató szállítja el tőlük a hulladékot. Azon önkormányzatok (Tag2), amelyek a 

hulladéklerakó rekultivációja kapcsán csatlakoztak a Társuláshoz, csak a Kaposmenti 

Rekultivációs Programmal kapcsolatos előterjesztésekben lesznek jogosultak a továbbiakban 

szavazni. Az Önkormányzatnak a rekultivációs program kapcsán csatlakozott a Társuláshoz, a 

Tag2 önkormányzatok közé tartozunk. A szeméttelep rekultivációja pályázati úton valósult 

meg, ami 5 év  fenntartási kötelezettséget jelent számunkra. Társulási tagságunk legkorábban 

a fenntartási időszak letelte után szűnhet meg.  Kérem a Képviselőket, fogadják el a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

előterjesztés szerinti módosítását. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 23/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja Hencse Község Önkormányzata Társuláshoz való 

csatlakozási szándékát, és a közszolgáltatási szerződés módosítását, mely kiterjed 

Hencse település területére is. 

 

2. Elfogadja a Társulási Megállapodás II./13. pontban lévő módosításokat: 

„A Tagok a társulási megállapodás 1. és 3. melléklete szerint vesznek részt a 

Projekt1-ben, vagy a Projekt2-ben vagy részt vesznek mindkét projektben. A 

Tagok1 és a Tagok2 (1. sz. mellékletben megjelölt tagok) jogai és kötelezettségei a 

társulás szervezete és működése, döntéshozatali eljárása, a tagdíjfizetés, a 

költségvetés, zárszámadás elfogadása, a tisztségviselők megválasztása során, a 
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projektben való részvételük alapján különbözőek. Tagok1 minden olyan döntésben 

jogosult szavazni, mely a Projekt1-hez kapcsolódik, értendő ez alatt a tagdíjfizetés 

is. Tagdíjfizetésre Tagok1 köteles a Projekt1 fenntartási időszakára vonatkozó 

üzemeltetési és közszolgáltatási feladatok ellátása miatt. 

Tagok2 szavazati joga kizárólag a rekultivációban érintett döntésekre korlátozódik. 

Tagok2 tagdíj fizetésére nem köteles.” 

 

3. A Képviselő-testület elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást. 

 

Határidő: határozat megküldésére: 2016. március 15. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 

Képviselők. Felkérem Tubáné Benák Ibolya aljegyző asszonyt a  tájékoztatásra. 

 

Tubáné Benák Ibolya: Tavaly márciusban alkotta meg a Képviselő-testület a települési 

támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló rendeletét. A rendelet hatályba lépése 

óta több olyan élethelyzet megoldásában fordultak a rászorulók az önkormányzathoz, amelyre 

az nem nyújtott megfelelő jogi hátteret. A jelenlegi szabályozás évente egy alkalommal 

biztosít lehetőséget a rendkívüli települési támogatás igénylésére, azonban vannak olyan 

családok, amelyek ezen felül is segítségre szorulnak. A rendelet módosítása további egy 

alkalommal biztosítana támogatási lehetőséget a krízishelyzetbe került gyermekes családok 

számára abban az esetben, ha ennek megállapítását a jelzőrendszer tagjai közül 

kezdeményezik. Ebben az esetben a támogatás felhasználása a családgondozó 

közreműködésével történhetne annak érdekében, hogy a gyermek, a család közvetlenül a 

probléma megoldásához kapjon segítséget.  A jelenleg hatályban lévő rendeletünk alapján a 

települési támogatás visszatérítendő támogatás, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható 

elemi kár elhárításához, illetve közeli hozzátartozó halálesete miatti többletkiadás esetén. Az 

elmúlt egy év tapasztalatai szerint azonban ezt a támogatási formát is szükséges lenne 

kibővíteni a nagy összegű közműtartozás felhalmozásának esetével, amikor az igénylőt a 

közműszolgáltatásból történő kikapcsolás fenyegeti. Ez általában olyan családokat érint, akik 

a közműszolgáltatásba történő visszakapcsolást nem tudják megfizetni, ezért ennek 

elkerülésére segítséget nyújthat a visszatérítendő támogatás megállapítása. A rendelet 

módosításának indoka továbbá, hogy 2016. január 1-jén jelentős változások léptek életbe a 

házi segítségnyújtás területén. A szociális törvény módosítása a házi segítségnyújtás 

szolgáltatáson belül két tevékenységi kört alakított ki, a szociális segítést és a személyi 

gondozást. Ennek következtében szükségessé vált a térítési szabályok módosítása.  Az 

intézményvezetővel történt egyeztetés után a szociális segítésért és a személyi gondozásért 

ugyanazt a térítési díjat javasoljuk megállapítani. A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény kötelezettségként írja elő az önkormányzatok számára az 

intézményi térítési díjak tárgyév április 1-jéig történő megállapítását. Az előterjesztésben 

szereplő számításokból látható, hogy az önkormányzat a számított díj alatt biztosítja az 
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ellátottak számra a szolgáltatásokat. Azonban annak érdekében, hogy ne csökkenjen az így is 

alacsony ellátotti létszám, nem javasoljuk a térítési díjak emelését. 

 

Soós Ferencné: A térítési díjak valóban alacsonyak. 

 

Böde Istvánné: Sokan ezt is sokallják, ezért nem veszik igénybe a szolgáltatásokat. 

 

Szántó Zoltán: A visszatérítendő támogatásokkal kapcsolatban mi a tapasztalat? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A megjelölt határidőre visszafizetik. Nagyon kevés alkalommal, 

és csak tényleg indokolt esetben történik a támogatás megállapítása. 

 

Szántó Zoltán: Az elhangzottak alapján elfogadható a rendelet módosítása. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha elfogadják a települési támogatásokról 

és szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítást, kézfeltartással szavazzanak. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő rendelet alkotja: 

 

 4/2016.(III.14.) önkormányzati rendelet 

 

A települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az Önkormányzat tulajdonában lévő 012/3 hrsz-ú földterület lejáró 

haszonbérletének meghosszabbítása  

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Csapó Istvánné, Boldog Zsuzsanna azzal a kéréssel kereste meg 

Képviselő-testületet, hogy a március 1-jén lejárt haszonbérleti szerződését szeretné öt éves 

időtartamra meghosszabbítani. Az önkormányzat tulajdonában lévő 012/3 hrsz-ú területből öt 

évig bérelt 2,9232 ha-t, mely földbérlet március 1-jén lejárt. Az általa bérelt földterület a saját 

tulajdonában és használatában lévő terület végében helyezkedik el, csak ezen keresztül tudja 

megközelíteni a földjét. A bérlővel a bérlet ideje alatt probléma nem merült fel, a bérleti díjat 

mindig határidőre megfizette. Az elmondottak alapján javaslom a Képviselő-testületnek a 

haszonbérlet öt évig történő megkötését. 

 

Vörös Bálint: Valóban nem tudja megközelíteni a földjét, ezért  célszerű művelnie ezt a 

területet. Támogatom a haszonbérleti szerződés megkötését. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 
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 24/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő 012/3 helyrajzi számú földterületből 2,9232 ha 

nagyságú területre 2016. március 15-től 2021. március 15-ig terjedő időszakra 

vonatkozóan Csapó Istvánné (szül.: Boldog Zsuzsanna) 7030 Paks, Kosár u. 25. szám 

alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt. 

A 2016. gazdasági évre vonatkozóan a haszonbérleti díj összege a Képviselő-testület   

90/2015.(IX.16.) határozata alapján 70.000,- Ft/ha. 

 

 Felhatalmazza a polgármester a haszonbérleti szerződés aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 

Tubáné Benák Ibolya: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a Képviselők. A 

főállású polgármester szabadságának megállapításának, igénybe vételének ütemezésének 

szabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozza. A törvény rendelkezése 

értelmében a polgármester szabadságának ütemezését a képviselő-testületnek február 28-ig 

jóvá kell hagynia. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület előző üléséig – február 9-ig – a 

szabadságolási ütemterv nem készült el, és februárban több ülés nem volt, ezért a mai ülésen 

kell tárgyalni. Kérem a Képviselőket, hogy a polgármester asszony szabadságolási ütemtervét 

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: 

 

 25/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gelencsérné Tolnai Klára 

polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

12. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: JETA-11-2015. számú pályázat „Tihany és Székespart utcák útburkolat felújítása” 

pályázat munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Korábban tájékoztattam a Képviselőket arról, hogy a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatink támogatást nyertek. A 

Tihany és Székespart utcák burkolat felújítási munkáinak elvégzésére ajánlatot kértem a 
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SOLTÚT Kft-től,a kalocsai székhelyű KORONAÚT Kft-től, valamint a bátaszéki KÉSZ 

Közúti Építő és Szolgáltató Kft-től. Az ajánlatokat a Képviselők megismerhették. A három 

ajánlat közül a SOLTÚT Kft-től érkezett a legkedvezőbb ajánlat,  14.982.571,- Ft-ért vállalja 

az utcák burkolatainak felújítását.  

 

Szántó Zoltán: Az ajánlatok közül a SOLTÚT ajánlata a legkedvezőbb.  

 

Böde Istvánné: Van tapasztalatunk a SOLTÚT Kft-vel kapcsolatosan? 

 

Puch József: Dolgoztak már a településen, meg voltunk a munkájukkal elégedve. 

 

Vörös Bálint: Az útépítésben nagy cégnek minősülnek, minden szükséges géppel, eszközzel 

rendelkeznek. Támogatnám a megbízásukat. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Én is a SOLTÚT Kft megbízását javaslom a Testületnek, ha 

támogatják, kérem kézfeltartással szavazzanak. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 26/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany és Székespart utcák 

burkolat felújítási munkáinak elvégzésére a SOLTÚT Kft-t (6320 Solt, Kecskeméti út 

34.) bízza meg. 

A Képviselő-testület fenti munkák vállalkozási díját az ajánlatban szereplő 

14.982.571,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

13. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: JETA-12-2015. számú pályázat „Megrongálódott és balesetveszélyes járdaszakaszok 

felújítása Madocsa településen” pályázat munkálatainak elvégzésére kivitelező kiválasztása 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatban 

meghatározott járdaszakaszok felújítására a BA-TU Kft 4.960.036,- Ft összegben, a 

nagydorogi Zsebő-Bau Kft 5.653.827,- Ft összegben adott ajánlatot. 

 

Bán Bálint Géza:  A BA-TU Kft sok mindent épített már a faluban, megbízhatóak. 

 

Böde Istvánné: Mi lesz azokkal a szakaszokkal, ahol már kész a járda, például a Kis utcában? 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Azok érintetlenül maradnak. Ezekkel a szakaszokkal nem 

számoltak a költségvetés összeállítása során.     

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára:  A BA-TU Kft-t javaslom megbízni a munkák elvégzésével. Ha 

Képviselők támogatják,  kérem kézfeltartással szavazzanak. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 27/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

   

 Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

 

- Kis utca felső szakasz – Temető utca sarokig: betonjárda 

- Temető utca Kis utca saroktól – Fő utca sarokig: betonjárda 

- Fő utcának a Torony utca és Posta utca közötti szakasza: térköves járda 

- Posta utca Fő utca sarkától – Posta utca Torony utca sarkáig: betonjárda 

felújításával a BA-TU Kft-t (7030 Paks, Dobó I. u. 15.) bízza meg. 

 

A Képviselő-testület fenti munkák vállalkozási díját az ajánlatban szereplő 4.960.036,- 

Ft-ban állapítja meg. 

 

 Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 Határidő: 2016. március 31. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

14. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa település Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásához kapcsolódó fejlesztési 

tervének elkészítésére vonatkozó szerződés megkötése 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázhattunk a komplex 

fejlesztési terv elkészítéséhez támogatásra. A fejlesztési terv elkészítésére a pécsi székhelyű 

Eco-Cortex Kft-t kerestük meg, akik a pályázaton elnyert összegért - 1.206.500,- Ft-ért 

vállalkoznának a feladatra. Kérem a Képviselőket, járuljanak hozzá az Eco-Cortex Kft-vel a 

vállalkozási szerződés aláírásához. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 28/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Madocsa település Paksi 

Atomerőmű kapacitás-fenntartásához kapcsolódó fejlesztési tervének elkészítésével az 

Eco-Cortex Kft-t (7622 Pécs, Dohány u.7.) bízza meg. 

 A vállalkozási díjat az ajánlatban szereplő 1.206.500,- Ft-ban állapítja meg. 
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 Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 Határidő: 2016. március 31. 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

15.  Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

a.) Madocsa Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az előterjesztést megkapták a Képviselők. Jogszabályi előírás 

alapján az Önkormányzatnak március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell 

készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  A  2016. évi közbeszerzési terv a 

tervezett fejlesztési feladatainkra épül. Ha év közben olyan fejlesztési feladat adódik, ami 

közbeszerzést igényel, az elfogadott terv módosítható. Kérem a Képviselőket, fogadják el az 

Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 29/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 

Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

b.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás kérése 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány ismét támogatási 

kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a dunaföldvári Mentőállomás 

mentőautónak korszerűbb mentéstechnikai eszközökkel történő felszereléséhez kérik a 

támogatást. Korábbi kérelmeiket 20 ezer forinttal támogattuk, most is ezt az összeget 

javaslom megállapítani. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 
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 30/2016.(III.9.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítványt a Dunaföldvár mentőállomás mentőautóinak felszereltségének javítása 

érdekében  20.000,- Ft-tal támogatja a költségvetésben erre a célra előirányzott keret 

terhére. 

Az Alapítványnak 2016. május 10. napjáig el kell számolnia a támogatás 

felhasználásáról. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására. 

 

Határidő: Országos Mentőszolgálat Alapítvány értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester    

 

 

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

A polgármester asszony az ülést 18 óra 40 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                            dr. Girst Julianna 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

Puch József                     Szántó Zoltán 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


