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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-én 17 órai 

kezdettel tartott ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

                         7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

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

Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán, Vörös Bálint képviselő-testületi tagok. Tubáné 

Benák Ibolya aljegyző. A Paksi Rendőrkapitányság képviseletében Dr. Kuti István r. ezredes, 

Kulcsár Szabolcs r. alezredes. A Madocsa SE képviseletében Lénárt Gyula és Kisné Szili 

Mária szakosztályvezetők, Tarczal Jánosné Nyugdíjasklub elnöke, Szalai András a Polgárőr 

Egyesület elnöke, Dr. Volmanné Reich Márta Néptánc Egyesület elnöke, Araczki Antalné 

pénzügyi előadó, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeinket, 

Dr. Kuti István ezredes urat és Kulcsár Szabolcs alezredes urat, valamint a településen 

működő egyesületek képviselőit. Megállapítom, hogy a Testület ülése határozatképes, a 7 

tagú testületből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitom. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki a javaslatomat 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 Puch József 

Képviselőket javaslom, aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – Böde 

Istvánné és Puch József Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A mai ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi 

pontokat javaslom tárgyalásra. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a 

következő napirendet tárgyalja: 

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. A Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolója a 2015. évi 

tevékenységének értékeléséről 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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3. Madocsa Településfejlesztési Koncepciójának tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. A Madocsa Sportegyesület beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület beszámolója a 2015. évi támogatás 

felhasználásáról   

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6.  A Madocsai Nyugdíjasklub beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról  

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. A Madocsai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról  

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. A Madocsai Református Egyházközség beszámolója a 2015. évi támogatás 

felhasználásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.1.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

10. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének 

elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

11. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

12. A 2015. évi belső ellenőrzésről készült jelentés tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

13. Madocsa Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirata módosításának tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

14. Az Önkormányzat által adományozható kitüntető címekről szóló rendelet tárgyalása 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 

15. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 012/14 hrsz-ú földterületből 3015 m2 területre 

érkezett haszonbérleti ajánlat tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

16. Egyebek 
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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: 

 

 35/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 13/2016.(II.15.) a 

15/2016.(III.9.), a 16/2016.(III.9.), a 17/2016.(III.9.), a 18/2016.(III.9.), a 

19/2016.(III.9.), a 20/2016.(III.9.), a 21/2016.(III.9.), a 22/2016.(III.9.), 

23/2016.(III.9.) a 24/2016.(III.9.) a 26/2016.(III.9.) 27/2016.(III.9.) 28/2016.(III.9.) 

30/2016.(III.9.), a  33/2016.(IV.4.)  és  34/2016.(IV.4.) önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Paksi rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs beszámolója a 2015. évi 

tevékenységének értékeléséről 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Nagyon részletes beszámolókat kaptunk a rendőrség elmúlt évi 

munkájáról. Megkérdezem az ezredes urat, kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját? 

 

Dr. Kuti István: Köszönöm szépen a lehetőséget. Az idei beszámoló egy kissé eltér az eddig 

készített beszámolóktól. Az idei évben országosan egységes beszámolókat kellett készíteni a 

kapitányságoknak, ami lényegesen több számadatot tartalmaz. Az elmúlt évben a Paksi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén 769 bűneset regisztrálása történt meg. Az aktív 

rendőri tevékenységnek, polgárőrök munkájának és a lakosságnak köszönhetően a 

bűncselekmények számában jelentős csökkenést sikerült elérni az előző évek adataihoz 

képest. Az elmúlt évben a napi tevékenységek mellett az országra nehezedő migrációs 

nyomás következtében jelentkező feladatok végrehajtása jelentett komoly feladatot a 

kapitányság részére. Hetente 22-27 kolléga vett, és vesz ismét részt a határőrizetben, ami 

nagyon megnehezítette az itthon maradt létszám munkáját. A nehézségek ellenére 

elmondhatjuk, hogy sikerült az elmúlt évben a településeken a lakosság  szubjektív 

közbiztonságérzetét fenntartani. 

 

Puch József: Végiglapoztam a beszámolót, országosan is szép eredményeket mutat. A Paksi 

rendőrkapitánysághoz tartozó települések között Madocsa nagyon jó helyen van. Szeretném 

megköszönni a rendőrség munkáját. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük az ezredes úr tájékoztatását. Hiányoltuk a körzeti 

megbízott jelenlétét a faluban, de szükség esetén az őrsöt elértük. Szerencsére az elmúlt évben 

nem túl gyakran volt erre szükség. Örülünk, hogy Madocsán az elmúlt évekhez képest nem 

szaporodott a bűnesetek száma. Köszönjük a tájékoztatást és további jó munkát kívánunk. 
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A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 36/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság és a 

Dunaföldvári Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 Határidő: Rendőrkapitányság értesítésére: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Településfejlesztési Koncepciójának tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm ülésünkön a PÉCSÉPTERV képviseletében Csaba 

Gyula urat, valamint Béres István főépítész urat. A napirendhez kapcsolódó előterjesztést 

megkapták a Képviselők. Felkérem az aljegyző asszonyt, röviden foglalja össze az eljárással 

kapcsolatosan eddig történteket. 

 

Tubáné Benák Ibolya: Közel egy évvel ezelőtt döntött a Testület a településrendezési 

eszközök, dokumentumok felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat elvégzésével a PÉCSÉPTERV 

Stúdiót bízta meg a Képviselő-testület. Idő közben derült ki, hogy a felülvizsgálathoz 

főépítészt is kell alkalmazni, ezért felkértük Béres István urat a feladatra. A felülvizsgálati 

eljárás különböző szakaszokból áll, minden szakaszban biztosítani kell a nyilvánosságot, ezért 

a Testület korábban elfogadta a szabályzatot, amely rögzíti, hogy az egyes eljárásokban kiket 

kell megkeresni, mely államigazgatási szerveket, szomszédos önkormányzatokat, illetve a 

helyi civil szervezeteket, képviselőket és a lakosságot is véleményük kikérésére. Az elmúlt 

időszakban folyamatosan adatokat gyűjtöttünk és szolgáltattunk a dokumentumokhoz, 

egyeztetés céljából több alkalommal találkoztunk a mérnök urakkal. Ennek eredményeként 

készült el a megalapozó vizsgálatról készült dokumentum, az örökségvédelmi tanulmány és a 

településfejlesztési koncepció. Ezekről szeretnénk egy kicsit bővebben hallani a mérnök 

uraktól. 

 

Csaba Gyula: A településfejlesztési koncepció tárgyalása során elsőként is fontos 

meghatározni, hogy mire való a településfejlesztési és településrendezési terv. Ezek a tervek 

arra valók, hogy az önkormányzat hosszabb távon lássa, milyen irányba szeretne haladni. 

Jogilag pedig azért szükséges, mert minden fejlesztéssel kapcsolatos projektnél szükséges 

igazolni, hogy az önkormányzat hosszú távú tervében szerepelt. A terv két részből áll, a 

fejlesztési koncepcióból, ami 15 évre meghatározza azokat a fő irányokat, amely felé haladna 

a település, és áll egy jogi részből, ami az építési szabályokat állapítja meg. A fejlesztési 

koncepció két dolgot határoz meg, a hosszú távú jövőképet, valamint a célrendszert, ami 

pontosítja az irányokat, lehetőségeket. 

A településfejlesztési koncepció megalkotásának vannak jogszabály által előírt szakaszai. 

Elsőként a Képviselő-testület megtárgyalja és elfogadja, majd ezt követően elindul az 

államigazgatási, majd a lakossági véleményezés. Az önkormányzat honlapján közzé kell tenni 

a teljes anyagot. A nyilvánosságra hozatalt követően egy hónap áll rendelkezésre a 
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véleményezéshez. A beérkezett véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A 

tájékoztatást követően döntenek arról, hogy ezeket a véleményeket a településfejlesztési 

koncepció megalkotásánál elfogadják-e, vagy sem. Természetesen az államigazgatási szerv 

véleményét célszerű elfogadni. Végezetül a vélemények megismerése véglegesen elfogadja a 

Testület a településfejlesztési koncepciót. Ezt követően indulhat el a településrendezési terv 

elkészítése, ami az építési szabályokat tartalmazza. A rendelkezésünkre bocsátott információk 

alapján összefoglaltuk, milyennek látjuk a település helyzetét, milyen problémákat, 

lehetőségeket látunk, és véleményünk szerint milyen irányba lehetne elmozdulni. 

 

Bán Bálint Géza képviselő 17 óra 20 perckor érkezik. 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Megkérdezem a főépítész urat, 

szeretné-e kiegészíteni az elhangzottakat? 

 

Béres István: Gyula nagyon körültekintően összefoglalta a tudnivalókat, nincs hozzáfűzni 

valóm az elhangzottakhoz. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Megkérdezem a Képviselőket, van-e valakinek kérdése, 

véleménye a kiküldött anyaghoz és az imént elhangzottakhoz? 

 

Soós Ferencné: A településfejlesztési koncepció nagyon sok jó dolgot tartalmaz. Nagyon 

fontos a jó minőségű termőföld lehetőségének kihasználása, mert a településnek csak ez az 

egy lehetősége van a munkahelyteremtésre. A közlekedéssel kapcsolatosan is nagyon jó 

elképzeléseket fogalmaz meg, bár ezek egy része már jelenleg is meglévő. Ha a 

megfogalmazott célokat sikerül megvalósítani, büszkék lehetünk, hogy ebben a faluban élünk. 

 

Puch József: Az összefoglaló nagyon jól megfogalmazza a legfontosabb célokat. A 

legfontosabb dolog a munkahelyteremtés, valamint az oktatás megtartása, mert ezek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiatalok a  településen maradjanak. Nagyon fontos a 

mezőgazdaság fejlesztése, hiszen régen az egész falut ez tartotta el, most pedig csak pár 

embert foglalkoztatnak. 

 

Szántó Zoltán: Az anyag jól összefésülhető a kistérségi, valamint a környékbeli települések 

elképzeléseivel. Megvalósulásuk nem csak rajtunk múlik, a mezőgazdaság tekintetében 

országos, illetve uniós támogatási rendszer segítsége szükséges. A közlekedés javítása szintén 

nem rajtunk múlik. A megyén belül most döntenek arról, hol történjen meg a négy számjegyű 

utak felújítása. Csak remélni tudom, hogy belekerülhet a Paksot Dunaföldvárral  összekötő út. 

Nagyon sokat jelentene számunkra. A turizmus fejlesztése is csak úgy valósulhat meg, ha a 

környező települések együtt tudnak működni. Optimista vagyok a forrásokat illetően, az 

erőmű bővítésének kapcsán nyílnak még meg pályázati lehetőségek, melyekre véleményem 

szerint alaposan fel kell készülnünk.  

 

Vörös Bálint: Csak megerősíteni tudom az elhangzottakat. Nagyon komoly munkával 

elkészített, jó anyagot kaptunk. Az imént említette a mérnök úr, hogy a rendezési terv 

készítése során megpróbálják a hatóságok belegyezését elérni ahhoz, hogy a Duna parti 

telkekre építeni lehessen. Ha sikerülne, nagyon sokat lendíthetne  a Duna turisztikai 

lehetőségeinek kihasználásában.  
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Gelencsérné Tolnai Klára: A településrendezési terv elkészítése során ezt  a problémát is 

szeretnénk megoldani a mérnök urakkal. Bízunk benne, hogy sikerül kedvező eredményt 

elérni. Megkérdezem, van-e még valakinek észrevétele a napirendhez kapcsolódóan? 

 

Tubáné Benák Ibolya: A településfejlesztés koncepcióval kapcsolatosan két határozatot kell 

hoznia a Testületnek. Elsőként döntést kell hoznia arról, hogy a megalapozó vizsgálat és az 

örökségvédelmi tanulmány megfelel a tervezés alapjának. Valamint döntenie kell arról, hogy 

a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányai megfelelőek, és a településfejlesztési 

koncepció alkalmas az államigazgatási és partneri véleményezésre. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 37/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 30.§(4) bekezdése alapján az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. A megalapozó vizsgálat (1. számú melléklet), továbbá az örökségvédelmi 

hatástanulmány (2. számú melléklet) megfelel a tervezés alapjának. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 38/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 30. §(4) bekezdése alapján az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a településfejlesztési koncepció (1. számú 

melléklet) fejlesztési irányai megfelelők, továbbá a településfejlesztési koncepció 

alkalmas az államigazgatási és partneri véleményezésre. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Elj. 30.§ (5) pontja szerint a 

véleményeztetési dokumentációt küldje meg az Elj. 30. § (2) bekezdésében 

meghatározott partnereknek, államigazgatási szerveknek és önkormányzatoknak. 

 

Határidő: azonnal 

  Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Sportegyesület beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 

egyesületek 2015. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámolókat. Felkérem Vörös 

Bálint elnököt, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Madocsa SE beszámolóját a 2015. évi 

támogatás felhasználásáról. A Bizottság megállapította, hogy az Egyesület szakosztályai a 

kérelmükben meghatározott célokra használták fel az elmúlt évi önkormányzati támogatást. A 

Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja a beszámolókat. 

 

Lénárt Gyula: Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni az önkormányzatnak, 

Képviselő-testületnek az Egyesület működéséhez, valamint a sportöltöző rendbe tételéhez 

nyújtott támogatást. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Több alkalommal javasoltam már, hogy az önkormányzati 

támogatás mellé szponzorokat, pályázati lehetőségeket kell keresni. Sajnos az önkormányzat a 

megállapított összegen felül nem tud több támogatást biztosítani az egyesület működéséhez.  

 

Kisné Szili Mária: Sajnos nem olyan egyszerű ezt megoldani, mert a pályázati lehetőségek 

feltétele hogy az egyesület rendelkezzen utánpótlás csapattal is. Ennek létrehozására azonban 

ilyen kis településen nincs lehetőségünk.  

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha elfogadják a Madocsa SE 

szakosztályainak beszámolóit a 2015. évi támogatás felhasználásáról, kézfeltartással 

szavazzanak. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 39/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület 

Labdarúgó Szakosztálya 2015. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját 

elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

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

alábbi határozatot hozza: 
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 40/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa SE Férfi Kézilabda 

Szakosztály 2015. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 41/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa SE Női Kézilabda 

Szakosztály 2015. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület beszámolója a 2015. évi támogatás 

felhasználásáról 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Az Egyesület a kapott 

támogatás összegét  teljes egészében felhasználta. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót a 

Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

dr. Volmanné Reich Márta: Köszönjük a testületnek az idei többlet támogatást. Nagy 

segítséget jelent  a próbákon. Az idei évben  több felkérésre számítunk.  Részt vettünk a 

Baracsi Néptánc Fesztiválon, ahol a szakmai zsűritől pozitív kritikák kaptunk. Jelenleg 

legfontosabb feladatunknak tartjuk  a Néptánccsoport fennállása 70. évfordulójának méltó 

megünneplését, erre készülünk. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a Képviselőket, ha elfogadják 

a Néptánc Egyesület beszámolóját, kézfeltartással szavazzanak.  

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 42/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület 2015. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját 

elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsai Nyugdíjasklub beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Megkérdezem az Egyesület vezetőjét, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Tarczal Jánosné: Még egyszer szeretném megköszönni az egyesület tagjainak nevében a 

Képviselő-testület támogatását. 

 

Soós Ferencné: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy a Nyugdíjasklub a település 

legaktívabb csoportja, köszönetet érdemelnek a munkájukért. Az iskola által szervezett 

családi sportnapra az utolsó percben kaptak meghívást, ennek ellenére teljes létszámmal részt 

vettek a rendezvényen.  

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a Nyugdíjasklub beszámolóját megtárgyalta, a 

Képviselő-testületrészére elfogadásra javasolja. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, kézfeltartással szavazzanak a 

Nyugdíjasklub beszámolójának elfogadásáról. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 43/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub 2015. 

évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az Egyesület részéről részletes elszámolást kaptunk a tavalyi évi 

támogatás felhasználásáról, amit legnagyobb részben a gépkocsi fenntartására, üzemanyag 

vásárlásra fordított az egyesület. A támogatásból 63.290,- Ft maradvány keletkezett. Mi ennek 

az oka?   

 

Szalai András: Az elmúlt évben  lényeges változás nem történt az Egyesületen belül.  

Jelenleg 28 tagja van az egyesületnek. A tagság többsége nem vállalja a járőrszolgálatot, 

sokkal kevesebbet használjuk járőrözésre az autót, mint az előző évben, ez az oka annak, hogy 

nem tudtuk felhasználni teljes egészében a támogatást.  
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Vörös Bálint: Ez nagyon sajnálatos. Ha valaki tagja szeretne lenni az egyesületnek, 

feladatokat kell vállalnia. Minimális elvárásokat mindenképpen támasztani kell a tagsággal 

szemben, egyébként nem működik az egyesület. 

 

Szalai András: Próbálkozunk életben tartani az egyesületet, de nagyon nehéz helyzetben 

vagyunk. Kevés az aktív tagunk. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Meg kell próbálni fiatalítani a tagságot. 

 

Szalai András: Igyekszünk, de nagyon nehéz új,és főként  aktív tagokat találni. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja azzal, hogy 

a támogatásból megmaradt összeggel a 2016. évi támogatás elszámolásánál el kell számolnia 

az Egyesületnek. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 44/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Polgárőr Egyesület 

2015. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját 63.290,- Ft 

pénzmaradvánnyal elfogadja. 

A pénzmaradvány felhasználásáról a 2016. évi támogatással együtt 2017. január 31-ig 

el kell számolnia az Egyesületnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Madocsai Református Egyházközség beszámolója a 2015. évi támogatás 

felhasználásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Református Egyház a támogatást teljes egészében a gyerekek 

karácsonyi ajándékára fordította. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság a Református Egyházközség beszámolóját a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

következő határozatot hozza: 
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 45/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsa Református 

Egyházközség 2015. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.1.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 

Képviselők. A 2015. évi beszámoló tárgyalása előtt kötelező feladata a Testületnek a 

költségvetési rendelet módosításának tárgyalása. Felkérem Araczki Antalné pénzügyi előadót 

tájékoztassa a Képviselőket a költségvetési rendelet módosításának szükségességéről. 

 

Araczki Antalné: A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 167.941 

ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. Év közben a bevételek és kiadások 

módosítása vált szükségessé. Ennek oka, hogy a központi támogatások egy része csak 

pótelőirányzatként tervezhető, illetve vannak előre nem tervezhető bevételek és kiadások. A 

rendeletmódosítással  a bevételek és kiadások előirányzata összességében 72.136 ezer 

forinttal változik. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Az ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság is tárgyalta a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását. Kérem a bizottság 

elnökét a tájékoztatásra. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletének módosítását. Az előterjesztés és az elhangzottak alapján a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 5/2016.(V.2.) önkormányzati rendelet 

 

Madocsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének 

elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Felkérem a 

Bizottság elnökét, tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról 

összeállított beszámolót. Összességében – a  pénzmaradvány összegét látva – megállapítható, 

hogy az önkormányzatnál nagyon megfontolt gazdálkodás folyik. A Pénzügyi Bizottság az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A zárszámadás az önkormányzat elmúlt évben végzett munkáját 

foglalja össze. Részletesen kimutatja, hogy a tavalyi évben rendelkezésünkre álló pénzből 

mennyit költöttünk működésre, fejlesztésre. Az elmúlt évet 31.702 ezer Ft pénzmaradvánnyal 

zártuk, melyből kötelezettségekkel terhelt 98 ezer Ft, szabadon felhasználható működési célú 

pénzmaradvány összege 21.975 ezer Ft, szabadon felhasználható felhalmozási célú 

maradvány összege 9.999 ezer Ft. A tavalyi évi pénzmaradvány már elég jelentős összeg, 

kellő lendületet adhat ahhoz, hogy az elkövetkező évben fejlesztésekben is 

gondolkozhassunk.    

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelet 

 

Madocsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 

Képviselők. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetéséről készült beszámolót. Felkérem a Bizottság elnökét a 

Képviselő-testület tájékoztatására. 

 

Vörös Bálint: Az előterjesztésből jól látható, hogy mindkét évben pénzmaradvánnyal zárta az 

évet a Közös Hivatal.  A pénzmaradvány összege Madocsa esetében 2015. december 31-én 

4.925 ezer forint. A Bizottság ülésén tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Hivatal kevesebb 

létszámmal dolgozik, mint az államilag elismert létszám. Arról is, hogy a dolgozók egy havi 

átlagbére 1.300 ezer forint körüli összeg. Tolmácsolva a Bizottság ülésén elhangzott 

javaslatot, a beszámolóban szereplő pénzmaradvány terhére egy havi jutalmat javasol a 

Bizottság a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége dolgozóinak 

megállapítani. 
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Gelencsérné Tolnai Klára: A jutalom megállapítása a jegyző hatásköre, de én is úgy 

gondolom, hogy a Hivatal dolgozói megérdemlik, tekintettel arra, hogy a munkát kevesebb 

létszámmal, megfeszített tempóban kell végezni. 

 

Tubáné Benák Ibolya: Köszönöm szépen a javaslatot a Hivatal dolgozóinak nevében. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, kézfeltartással szavazzanak a Bölcskei 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 46/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Javasolja a jegyzőnek, hogy a pénzmaradvány terhére a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége köztisztviselői részére egy havi 

illetménynek megfelelő jutalmat állapítson meg. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

12. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A 2015. évi belső ellenőrzésről készült jelentés tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési csoportja 

elkészítette a tavalyi év folyamán végzett belső ellenőrzésről készített jelentését, amit  

megkaptak a Képviselő-testület tagjai. Az elmúlt évben két  ellenőrzést folytattak le az 

önkormányzatnál a belső ellenőrzési csoport munkatársai. Szeptemberben pénzügyi vizsgálat 

keretében a gyermekétkeztetést, az igényelt állami finanszírozási támogatás felhasználását, 

2015. évi igénylést vizsgálták, decemberben pedig egy szabályszerűségi vizsgálat során a 

banki kivonatok szabályszerűségi vizsgálatára   került sor. Az ellenőrzések során kisebb 

hiányosságokat állapítottak meg, amelyek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket 

megtettük. Kérem a Képviselőket, hogy a 2015. évi belső ellenőrzésekről készített jelentést 

fogadják el. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

következő határozatot hozza: 
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 47/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzésről 

készült jelentést megtárgyalta és elfogadta. 

 

Határidő: Belső Ellenőrzési Csoport értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

13. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirata módosításának tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Felkérem Tubáné Benák Ibolya aljegyző asszonyt, tájékoztassa a 

napirendről a Képviselőket. 

 

Tubáné Benák Ibolya: Előző ülésén módosította a Testület az Alapszolgáltatási Központ 

Alapító Okiratát. Az Okirat módosítását egy kissé nehéz volt elkészíteni, a 2010-ben kiadott 

Alapító Okirat teljesen más volt.  A Módosítást megküldtük a Magyar Államkincstár részére, 

melyre hiánypótlással éltek. A hiánypótlás egy része alaki hibákra vonatkozott, melyek nem 

igényelnek Képviselő-testületi döntést. Kifogásolta a Kincstár azonban, hogy az 

alaptevékenységek csak kormányzati funkciószámok  szerint kerültek a Módosító Okiratba. 

Ez nem elegendő, az alaptevékenységek szöveges megfogalmazása mind a módosító, mind az 

Alapító Okiratban is szükséges. Az előterjesztés az alaptevékenységek szöveges 

megfogalmazásával készült. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a Képviselőket, aki az 

előterjesztés szerint elfogadja a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 

módosítását, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 48/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

1. Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Madocsai Alapszolgáltatási 

Központ – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 

Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár által előírt hiánypótlásnak megfelelően 

módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot 

aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 

 

Határidő: 2016. május 5. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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14. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az Önkormányzat által adományozható kitüntető címekről szóló rendelet tárgyalása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kitüntető címek adományozásáról eddig nem rendelkezett a 

Testület, annak ellenére, hogy vannak olyan személyek , akik múltbéli illetve jelen 

tevékenységük alapján méltóak lennének erre az elismerésre. Azt gondolom, hogy anyagi 

lehetőségek hiányában a díszpolgári cím adományozásával tud a település köszönetet 

mondani az arra érdemes személyeknek. 

 

Tubáné Benák Ibolya: Úgy gondoltuk, hogy nem találunk ki különböző címeket az 

elismerésre, ezért a rendelet tervezetbe csak a díszpolgári, és azon személyek részére, akiknek 

életükben nem volt lehetőség a munkájuk elismerésére,  posztumusz díszpolgári címek 

alapítására történt javaslat. A bevezető részben meghatározásra került, hogy mely jogszabály 

biztosít lehetőséget a Képviselő-testületnek a díszpolgári cím adományozására. A jogszabály 

előírja azt is, hogy meg kell határoznia a Testületnek, hogy évente hány díszpolgári címet 

adományoz. Ez azonban szerintem előre nem tudható, lehet, hogy az egyik évben három 

személyt tart érdemesnek a kitüntetésre a Testület, a következő évben pedig nem jelölnek 

senkit. A rendeletben azonban muszáj  erről rendelkezni, ezért került a rendeletbe, hogy 

évente legfeljebb három díszpolgári címet és egy posztumusz díszpolgári címet 

adományozására kerülhet sor.  Úgy gondoltuk, hogy a címmel emlékplakett és díszoklevél 

járjon, külön pénzjutalmat nem javasoltunk megállapítani. Összefoglaltuk, milyen kiváltságok 

illetik meg a díszpolgári címmel kitüntetett személyeket, többek között, hogy a családja 

beleegyezésével az önkormányzat saját halottjának tekinti a település díszpolgárait. Kérjük a 

Képviselők véleményét, egyetértenek-e ezzel a javaslattal. 

 

Bán Bálint Géza: Mivel jár ez? 

 

Tubáné Benák Ibolya: Az eltemettetés költségeit az önkormányzat fizeti. 

 

Szántó Zoltán: Szerintem ez maradjon a rendeletben. A díszpolgárrá választott személy a 

község elismerését élvezi. Ha erre a címre méltóak, akkor jár ezeknek a személyeknek az is, 

hogy a település saját halottja legyen. A pénzjutalom adományozását én sem támogatom. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Más településeken is csak jelképes ajándékkal jár ez az 

elismerés. A rendeletben meghatározásra került a díja átadásának módja. Természetesen erre 

csak ünnepélyes keretek között kerülhet sor, a díjazott munkásságához kapcsolódó 

rendezvényen, illetve a Falunapon, ahol a település lakói jelentős számban vannak jelen. 

 

Böde Istvánné: Ki tehet javaslatot a cím adományozására? 

 

Tubáné Benák Ibolya: Ezt is szabályozza a rendelet 5. §-a. A lakosság nem került a 

javaslattevők közé, mert úgy gondoltuk, hogy akik jogosultak a javaslattételre, azok olyan 

réteget képviselő személyek, akiknek kellő rálátásuk van arra, ki lehet méltó erre a címre. A 

kitüntetés átadásának fő helyszíne a Falunap, de ha van olyan, a település egészét érintő 

önkormányzati rendezvény, ami az érintett személy munkásságához kötődik, ott is át lehetne 

adni ezt a  kitüntető címet.  A javaslatokat minden év május 31. napjáig lehet megtenni, hogy 

legyen idő a cím adományozásának előkészítésére. 
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Szántó Zoltán: Mivel eddig nem adományozott az önkormányzat ilyen kitüntető címet, 

szerintem érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy posztumusz címet is három személy 

részére lehessen adományozni. Természetesen azonban a cím adományozásánál nagy 

önmérsékletet kell tanúsítani, hogy a kitüntető cím ne veszítsen méltóságából.  

 

Bán Bálint Géza: A posztumusz díjból évente én is hármat javasolnék a rendeltbe foglalni. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, aki elfogadja az előterjesztés módosítását 

azzal, hogy évente három posztumusz díszpolgári címet adományozhat a Testület, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 49/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító javaslattal egyetért, és 

elfogadja, hogy az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről szóló 

rendelet-tervezet 1.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerüljön: 

A Képviselő-testület évente legfeljebb három „Madocsa Község Posztumusz 

Díszpolgára” címet adományozhat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, ha az előbb elfogadott módosítással 

elfogadják a z önkormányzat által adományozható kitüntető címekről szóló rendeletet, 

kézfeltartással szavazzanak.  

 

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

következő rendeletet alkotja: 

 

 

 7/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelet 

 

 Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről 

 

15. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az Önkormányzat tulajdonában lévő 012/14 hrsz-ú földterületből 3015 m2 területre 

érkezett haszonbérleti ajánlat tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Baksa Ferenc madocsai lakos megkereste  a Képviselő-testületet 

azzal, hogy az általa művelt földterülettel szomszédos, 012/14 hrsz-ú, önkormányzati 

tulajdonban lévő földterületből 3015 m2 nagyságú területet bérelni szeretné.  
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Bán Bálint Géza: Ez olyan kicsi terület, hogy igazán annak éri meg használni, akinek a 

földjével szomszédos. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

 

 50/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

Önkormányzat Tulajdonában lévő 012/14 helyrajzi számú földterületből 3015 m2 

nagyságú területre 2016. május 3-tól 2021. május 3-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

Baksa Ferenc 7026 Madocsa, Torony u. 50. szám alatti lakossal haszonbérleti 

szerződést köt. 

A Képviselő-testület 90/2015.(IX.16.) határozata alapján 2016. évre vonatkozóan a 

haszonbérleti díj összege 70.000,- Ft/ha. 

 

 Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

16. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

a.) Tájékoztatás a Madocsa, Fő utca 20. szám alatti ingatlan megvásárlásának 

lehetőségéről 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Korábbi testületi ülésen szóba került már a Fő utca 20. számú, 

korábbi bolt épület megvásárlásának lehetősége. A megvásárolandó ingatlan az 

önkormányzati ingatlanokkal szomszédos az épület. Több fórumon hangzott el kérés arra, 

hogy az önkormányzat biztosítson helyet a fiataloknak a találkozásra, közösségi programok 

szervezésére. Átalakítások után az épület erre a célra alkalmas lenne. Hátsó részét a kert 

műveléséhez kapcsolódóan gazdasági épületként használhatnánk. Megkerestük a  tulajdonost, 

7 millió forintért adná el az ingatlant. Igazságügyi ingatlanszakértővel felértékeltettük, 6,5 

millió forintban állapította meg az értékét. Ennek legfőbb oka, hogy az épület fagerendás, a 

padlásteret csak tárolásra lehet használni. Statikailag egyéb hasznosításra nem alkalmas. 

 

Vörös Bálint: Ismerem a tulajdonosokat és az épületet is, részt vettem az építésénél.  

Tudomásom szerint az eredeti terv is fagerendával készült. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Igen, de nem a tervben meghatározott minőségű gerendák 

kerültek beépítésre, mivel a tulajdonos boltnak építette. A Testületnek arról kell határozatot 

hoznia, hogy a szakértő által megállapított forgalmi értéket elfogadja, vételi szándékát az 

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

következő határozatot hozza: 

 

 51/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vételi szándékát fejezi ki a 

Madocsa, Fő utca 20. szám alatti ingatlan tekintetében. 

Az igazságügyi szakértő által megállapított forgalmi értéket a tárgyalás alapjául 

elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adás-vételi eljárásnak 

lefolytatására. 

 Az ingatlanvásárlás anyagi fedezetét a 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

b.) A köztemető Temető utca felöli bejáratának felújítása 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Egyre több jelzés érkezik a lakosságtól, hogy a Temető utca felöl 

nagyon rossz a bejáró, nagyon nehezen tudnak bejutni a Temetőbe. Megnéztük a kivitelezővel 

és a műszaki ellenőrrel, miképp lehetne megoldani a bejáró megépítését. Az úttest szélétől a 

kapuig 22 méter hosszú, 3 40 m széles területből lehetne kialakítani lépcsőt és a feljárót.  

Árajánlatot kértem a  BA-TU Kft-től,  a munkát 842 ezer forintért végezné el. 

 

Bán Bálint Géza: Térkőből, vagy betonból készülne? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Betonból. A térkő sokkal többe kerülne. 71 m2  nagyságú 

területet kell betonozni. 

 

Böde Istvánné: A lépcső a Szabóék felől lenne?  

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Igen. 

 

Bán Bálint Géza: Jobban tetszene, ha ennyi pénzért térkőből lenne. Elsőre nagyon soknak 

hangzik a 842 ezer forint. Nem tudjuk az önkormányzat alkalmazottaival megcsináltatni? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az önkormányzatnak ehhez nincsenek megfelelő eszközei és 

alkalmazottai sem. Ezt csak építési vállalkozóval tudjuk megcsináltatni. 

 

Vörös Bálint: Ha tudunk rá forrást biztosítani, meg kell csinálni.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A költségvetésben szereplő tartalék összegből tudjuk a pénzügyi 

forrást biztosítani.  

 

Puch József: A BA-TU Kft jelenleg is dolgozik a települése, a gépeik itt vannak, nem kell 

külön idehozni őket. Ha meg akarjuk csináltatni a feljárót, most célszerű. 

 

Bán Bálint Géza: A BA-TU Kft jól dolgozik, megbízható munkát végez, több alkalommal 

bizonyított már a településen. Az összeg egy kicsit sok, de ha a saját dolgozóinkkal nem 

tudjuk megcsinálni a feljárót, akkor bízzuk meg vele a BA-TU Kft-t. 
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A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 52/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető, Temető utcai 

bejáratához vezető feljáró felújítását határozza el. 

Az útépítéshez szükséges 842.010,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésének tartalék 

keretéből biztosítja. 

 A munka elvégzésével a BA-TU Kft-t bízza meg.  

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

  

c.)Madocsa,  Első utca 13. szám alatti ingatlan telekrendezés 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Korábbi ülésén a fogorvosi rendelő és szolgálati lakás pályázati 

úton történő felújításáról döntött a Testület. A pályázat előkészítése során derült ki, hogy a 

telekhatárok pontatlanok, amit mindenképpen rendezni szükséges. Mivel az ingatlan az 

önkormányzat tulajdonában van, a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a 

jelenlegi eredeti állapotnak megfelelően hozzájárul a telekalakításhoz. Ezt a pályázat 

elkészítésének megkezdése előtt mindenképpen rendezni szükséges.  

 

Tubáné Benák Ibolya: Anyagi vonzata is van a telekalakításnak, a tulajdoni lapok kikérése, 

mérnök munkadíja nem kevés pénzbe kerül. 

 

Böde Istvánné: Mivel a tudomásunkra jutott, mindenképen rendezni kell. 

 

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

alábbi  határozatot hozza: 

 

 53/2016.(IV.27.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a madocsai 949/1 hrsz-ú, 

Madocsa, Első utca 13. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan telekrendezését 

határozza el. 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekrendezéssel kapcsolatosan eljárjon. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
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Napirenden kívül: 

 

Szántó Zoltán: Többen jelezték, hogy az Ady Endre utca végén nincs közvilágítás, nincs 

lámpaoszlop. Nagyon nagy szüksége lenne egy lámpatest felszerelésére. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Ez nem karbantartási feladat. Az új lámpatest felszerelése 

hálózat bővítésnek minősül, tervezéssel és ami jelentős költséggel jár.  

  

Az ülésen több hozzászólás nem hangzik el. 

 

A polgármester asszony az ülést 19 óra 25 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                              Tubáné Benák Ibolya 

polgármester                        aljegyző 

 

 

 

 

Böde Istvánné                             Puch József 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


