
1 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-án 17 órai 

kezdettel megtartott ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

             7026 Madocsa, Fő u. 14. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Böde Istvánné, Soós Ferencné, Vörös 

Bálint Képviselő-testületi tagok. dr. Girst Julianna jegyző, Tubáné Benék 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 4 fő jelen van. Az ülést 

megnyitom.  

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosét javaslom megválasztani. Aki elfogadja, kérem 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat 

javaslom tárgyalni. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. A költségvetés 2016. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. A közterület használatról és közterület használati díj megállapításáról szóló 

3/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

5. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezet 

tárgyalása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 
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6. A község szabályozási tervének és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 

szóló 3/2006.(VII.3.) rendeletére érkezett törvényességi észrevétel tárgyalása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

7. Paks-Kalocsa VÍZCSÖPPEK Társulással történő együttműködési megállapodás 

tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Naperőmű Park Telepítése Decsen – Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

9. Mezőföldvíz Kft 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

10. Közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére vonatkozó árajánlat tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő, haszonbérbe adott földterületek bérleti díjának 

felülvizsgálata 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

12. Egyebek 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 73/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 55/2016.(VI.1.)  az 

56/2016.(VI.1.) az 57/2016.(VI.1.), a 61/2016.(VI.1.), a 62/2016.(VI.1.), a 

63/2016.(VI.1.), a 64/2016.(VI.1.), a 65/2016.(VI.1), a 66/2016.(VI.1.) a 

69/2016.(VII.13.), a 70/2016.(VII.13.), és a 72/2016.(VII.13.) önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 
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2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület ülését megelőzően a Pénzügyi bizottság 

tárgyalta a költségvetési rendelet módosítását. Megkérem Vörös Bálint elnököt, tájékoztassa a 

jelenlévőket a napirendhez kapcsolódóan elhangzottakról. 

 

Vörös Bálint: A Bizottság ülésén elhangzott, hogy a költségvetési rendelet módosítása az év 

közbeni  bevételek és kiadások módosítása miatt vált szükségessé. A változásokat át kell 

vezetni az önkormányzat költségvetésén. A Pénzügyi bizottság az önkormányzat 2016. évi 

költségvetési rendeletének módosítását megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolja.   

 
(A Pénzügyi bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Gelencsérné Tolnai Klára: A költségvetési bevételek összege nagy mértékben az előző évi 

költségvetési pénzmaradvány miatt változott, ami 6.896 ezer forintot tesz ki.  Bevétel 

módosítást igényelt a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015. 

évi elszámolása után keletkezett 1.637 ezer forint pénzmaradvány elszámolása is. A 

fennmaradó összeg a működési bevételi előirányzatok módosítása. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 8/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.14.) rendeletének 

módosításáról 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A költségvetés 2016. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság az önkormányzat I. félévi költségvetési tájékoztatóját 

megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. Ezen felül javasolja, hogy a 

D-B-M részére 2015. évre átadott önkormányzati támogatás elszámolása után megmaradó 

összegből  1 millió forintot az óvoda udvari játékainak felújítására fordítson a Testület.  

 

 Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük.  Az előző napirendnél  elhangzott, hogy az óvoda 

fenntartásához 2015. évben biztosított  összeg elszámolása után 1.637 ezer forint megtakarítás 
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keletkezett, amit a társulás visszautalt az önkormányzat részére. Az óvoda udvari játékai 

nagyon elavultak, nem felelnek meg az előírásoknak. A megtakarítás az óvodánál keletkezett,  

ezért kérem a Képviselőket, járuljanak hozzá,  hogy ebből az összegből 1 millió forintot  az 

udvari játékok felújítására fordítsunk. 

 

Böde Istvánné: Melyik játékok cseréjére kerülne sor? 

 

 

Gelencsérné Tolnia Klára: Sajnos ez az összeg nem teszi lehetővé az összes játék cseréjét. A 

vezető óvónővel korábban már a mászóka és a hinták cseréjéről beszéltünk. Ehhez az egy 

millió forint biztos nem lesz elegendő, azonban a vezető óvónő tájékoztatása szerint az 

óvodások alapítványa  is tud anyagi segítséget biztosítani az eszközök vásárlásához. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódóan elsőként kérem a Képviselőket a 

beszámoló elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 74/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I. félévi 

költségvetési tájékoztatóját elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, szavazzanak az óvodai játékok 

felújításához az 1 millió forint támogatás biztosításáról. 

 

75/2016. (IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi elszámolás után 

megmaradó 1.637 ezer forint terhére 1 millió forintot biztosít  az óvoda udvari 

játékainak felújításához. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A közterület használatról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 

3/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

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

2013 óta az önkormányzatnak meg kellett határoznia, hogy milyen díjakat kér a közterületek 
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filmforgatási célú használatáért. A megállapított díjakat évente szeptember 30-ig felül kell 

vizsgálni. Korábban a községekre nézve nem volt megszabva a díjak felső határa. Október 1-

jétől módosul a mozgóképről szóló törvény. A módosítás  kötelezettségként írja elő a községi 

önkormányzatok részére is a  díjak maximum összegének a megállapítását. A törvény új 

elemként tartalmazza a kiürítési terület és a forgalom-technikai biztonsági terület esetén 

fizetendő díjakat, melyekkel az önkormányzati rendeletet is szükséges kiegészíteni. Ennek 

megfelelően kellett módosítani a rendelet mellékletét, valamint a szöveges rész is módosult, 

mivel a filmforgatási célra igénybe vett közterület használatára teljesen más szabályok 

vonatkoznak, mint egyéb esetben. A Magyar Nemzeti Filmalap a közterület-használatáról 

hatósági szerződében állapodik meg a kérelmezővel, amely a települési képviselő-testület 

jóváhagyásával válik érvényessé. A jóváhagyással kapcsolatos rendelkezésekkel egészült ki a 

Rendelet. 

 

Böde Istvánné: A közterületek besorolásánál fel lett tüntetve a Templom tér, a Dunapart, 

közparkok, korábban ezek nem voltak nevesítve? 

 

Tubáné Benák Ibolya: Korábban nem. Úgy gondoltuk, hogy legyenek nevesítve területek. 

Ha esetleg valaki igénybe szeretné venni ilyen célra, előre lehessen látni, hogy az adott 

közterület melyik kategóriába tartozik. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, kézfeltartással szavazzanak a közterület-

használatról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 9/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet 

 

A közterület-használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 

3/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezet 

tárgyalása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

 

Tubáné Benák Ibolya: Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény 2015-ben előírta az 

önkormányzatok számára, hogy rendeletben kell meghatározniuk az alapellátási formák 

körzeteit. Az előterjesztés tartalmazza a településen működő alapellátási formákat. A 

háziorvosi és a védőnői körzet Madocsa közigazgatási területére terjed ki, a házi 

gyermekorvosi, és a fogorvosi ellátás Bölcskével közösen történik. A rendelet-tervezetben az 

alapellátások székhelyeként Madocsát írtam, azonban ez a gyermekorvosi és fogorvosi ellátás 

esetében nem egyértelmű. 
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Böde Istvánné: Tudomásom szerint Madocsa volt  a székhelyük, mivel az orvosok Madocsán 

laktak. 

 

Tubáné Benák Ibolya: Sajnos erre nézve nincsenek adataink. A két település Képviselő-

testületének  meg kell állapodnia a fogorvosi és gyermekorvosi ellátás székhelyében, a 

polgármester a Képviselő-testület felhatalmazásával írhatja alá a megállapodást. A bölcskei 

Képviselő-testület eddig még nem tárgyalta ezt a napirendet, ezért javaslom a Képviselőknek, 

hogy a mai ülésen ne döntsenek a rendelet megalkotásáról, hatalmazzák fel a polgármester 

asszonyt, hogy folytasson tárgyalásokat a bölcskei testülettel a gyermekorvosi és a fogorvosi 

körzet székhelyének meghatározására. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az, hogy az egészségügyi ellátásoknak melyik település a 

székhelye, nincs jelentősége, sem előnye sem hátránya nem származik belőle. Mindenképpen 

szükséges a tárgyalások folytatása, mert Bölcskével  azonosan kell döntenünk a székhelyt 

illetően. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 76/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezetet  megtárgyalta és azt 

elfogadhatónak tartja. 

Meghatalmazza a polgármestert, hogy a házi gyermekorvosi és a fogorvosi ellátás 

székhelyének megállapítása tárgyában folytasson egyeztetést Bölcske Község 

Önkormányzatával. 

Megbízza a jegyzőt, hogy az egyeztetést követően a rendelet-tervezetet a következő 

testületi ülésen elfogadásra terjessze elő. 

 

 Határidő: 2016. október 31. 

 Felelős:  egyeztetésre: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 előterjesztésre: dr. Girst Julianna jegyző 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A község szabályozási tervének és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 

szóló 3/2006.(VII.3.) rendeletére érkezett törvényességi észrevétel tárgyalása 

 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

 

Tubáné Benák Ibolya: A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község szabályozási tervének 

jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 3/2006.(VII.3.) 

rendeletére. A Kormányhivatal törvényességi felhívásáról szóló levelét megkapták a 

Képviselők. A község településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének és 

helyi építési szabályzatának teljes körű felülvizsgálata folyamatban van. A Testületnek 
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határozatot kell hoznia arról, hogy elfogadja a törvényességi felhívásban foglaltakat, valamint 

a jelenleg  folyamatban lévő  felülvizsgálat során az abban foglaltakat figyelembe fogja venni, 

az észrevételek a készülő rendelet-tervezetbe beépítésre kerülnek.  

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 77/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község szabályozási 

tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 

3/2006.(VII.03.) önkormányzati rendeletére érkezett törvényességi felhívással 

kapcsolatosan az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/436-1/2016. 

iktatószámú törvényességi felhívását – a figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdésére – 

megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a 88/2015.(IX.16.) számú önkormányzati határozatában már 

döntött a község településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének 

és helyi építési szabályzatának teljes körű felülvizsgálatáról- A jelenleg is 

folyamatban lévő felülvizsgálat során a törvényességi felhívásban foglaltakat 

figyelembe fogja venni, az észrevételek a készülő rendelet-tervezetbe beépítésre 

kerülnek. 

 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök felülvizsgálatával 

kapcsolatos képviselő-testületi határozatok Tolna Megyei Kormányhivatal részére 

történő megküldésére. 

 

Határidő: 2016. október 15. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Paks-Kalocsa VÍZCSÖPPEK Társulással történő együttműködési megállapodás 

tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Társulás létrehozásáról szóló tájékoztató kiküldésre került. 

Összességében a Társulás létrehozásával egy turisztikai hálózatot hoznak létre a  Duna menti 

települések. A Társulás nem önálló jogi személyiségű Társulás, munkaszervezet nincs, ezért a 

csatlakozás sem tagdíj, sem egyéb fizetési kötelezettséggel nem jár. Javaslom a Képviselő-
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testületnek, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Társuláshoz, bízva abban, hogy a 

településekkel összefogva fejlesztéseket lehetne végrehajtani a Duna parton.   

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 78/2016.(IX.28,) önkormányzati határozat 

 

 Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki a 

 Paks-Kalocsa VÍZCSÖPPEK Társuláshoz. 

 Felhatalmazza a polgármester a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

 

 

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Naperőmű Park Telepítése Decsen – Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A decsi önkormányzat pályázatot szeretne benyújtani a Területi 

és Településfejlesztési Operatív Program keretében egy darab 463,485 KW teljesítményű 

naperőmű park létesítésére. A pályázat szerint a megtermelt energiát csak közintézmények 

villamos energiával történő ellátására lehet felhasználni. A decsi önkormányzat által 

fenntartott intézmények éves villamos energia szükségleteit jóval meghaladja a tervezett 

naperőmű által előállítható energia, ezért ennek felhasználásához, a naperőmű park 

megépítéséhez szükség van együttműködő partnerekre. A konzorcium létrehozásához 

felkeresték a megye összes önkormányzatát. Az együttműködés az önkormányzatra nézve 

nem jár kötelezettségekkel, a pályázat megvalósításához szükséges feltételek a decsi 

önkormányzat biztosítja. A park megépítését követően az E-ON a gesztor önkormányzattal 

fog termelési szerződést kötni. Abban az esetben, ha a működés során a felmerülő költségek 

felett ténylegesen bevétel keletkezik, ez az összeg %-os arányban  felosztásra kerül az 

együttműködő önkormányzatok között. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a társuláshoz 

történő csatlakozással járuljanak hozzá a decsi pályázat sikeréhez. A megvalósítandó 

beruházás kedvező működése esetén némi bevételhez is szert tehet a település. 

 

Vörös Bálint: Mi alapján dől el a %-os arány? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az együttműködő települések intézményei által felhasznált 

árammennyiség arányában. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
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Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 79/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Decs Nagyközség 

Önkormányzatával a Tolna megyei települések összefogásában 463,485 KW 

teljesítményű naperőmű park telepítése Decsen című pályázat beadásához szükséges 

konzorciumi együttműködést. 

Felhatalmazza a polgármestert ezzel kapcsolatosan a Konzorciumi és az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Mezőföldvíz Kft 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megkapták a 

Képviselők. Felkérem Vörös Bálint képviselő urat, a MEZŐFÖLDVÍZ Kft alkalmazottját, 

tájékoztassa a jelenlévőket a terv létrehozásának szükségességéről, jelentőségéről. 

 

Vörös Bálint: A víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében a szolgáltatóknak 

szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartamra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A 

MEZŐFÖLDVÍZ Kft elkészítette a 2017-2031. időszakra vonatkozó felújítási és pótlási 

tervét,  valamint az erre az időszakra vonatkozó beruházási tervét, melyeket a Képviselő-

testületnek, mint ellátásért felelősnek el kell fogadnia. A tervben foglalt feladatok 

megvalósítására fordítandó összeg az önkormányzat részére fizetett bérleti díjak összege, ezen 

felül azonban lehetősége van az önkormányzatnak plusz pénz fizetésére is. 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a Képviselőket a   2017-2031-

ig terjedő időszakra vonatkozóan a MEZŐFÖLDVÍZ által összeállított Gördülő Fejlesztési 

Terv elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 80/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

1) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős 

képviselő-testület megbízza a MEZŐFÖLDVÍZ Kft-t a melléklet szerinti 

Madocsai víziközmű rendszerek 2017-2031. évi GFT Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a 

jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot. 
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Madocsa Község Önkormányzat, mint az ellátásért felelős Képviselő-testület 

nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2017-2031. 

évi Gördülő Fejlesztési terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási 

terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

2) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős 

képviselő-testület a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2017-2031. 

évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2017-es várható bérleti díjakon, 

valamint a 2016-os GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson kívül az Önkormányzat 

víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik 

 

3) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős 

képviselő-testület a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2016-2030. 

évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

4) Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős 

képviselő-testület a melléklet szerinti Madocsai víziközmű rendszerek 2017-2031. 

évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

Határidő: határozat MEZŐFÖLDVÍZ Kft felé továbbítására: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére vonatkozó árajánlat tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére a WATT- 

Erősáramú Tervező Szerelő és Szolgáltató Kft-től érkezett ajánlat a Képviselők részére 

kiküldésre került. Felkerestek bennünket ajánlatukkal a Kft képviselői. Ajánlatuk szerint a 

jelenlegi fénycsöves lámpatesteket LED-es lámpatestekre cserélnék. Tájékoztattam őket, hogy 

az idei évi költségvetésünk fejlesztési feladatként nem tartalmaz közvilágítás korszerűsítésére 

előirányzatot, valamint arról is, hogy nem régen történt korszerűsítés ezen a területen. Ettől 

függetlenül készítettek az önkormányzat részére egy írásos ajánlatot. Az anyagot áttekintve 

esetleg gondolkodhatunk rajta, hogy az önkormányzat jövő évi költségvetésébe ütemezésre 

kerüljön-e.  

 

 

Vörös Bálint: Rádióban, televízióban több olyan településről hallottunk, ahol kicserélték a 

lámpatesteket LED-es lámpákra és sokkal sötétebb lett, mint volt. Csak abban az esetben 

támogatom a közvilágítási lámpák cseréjét, ha előtte felszerelnek egyet és megláthatjuk, hogy 

milyen fényt biztosít. 

 

 

dr. Girst Julianna: A ajánlat utolsó oldala tartalmazza azokat a településeket, ahol már 

megtörtént a lámpatestek cseréje. Több környékbeli település is szerepel a listán, biztos lenne 

lehetőség a megtekintésre. 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az energiatakarékossággal mindenkor érdemes foglalkozni. A 

feladat nem szerepel az idei évi fejlesztési feladataink között, és a költségvetési évnek is a 

vége fele járunk, ezért javaslom, hogy ha szükségesnek érezzük a közvilágítás korszerűsítését, 

térjünk vissza rá jövőre. 

 

A Képviselő-testület a WATT- Erősáramú Tervező Szerelő és Szolgáltató Kft-től érkezett 

ajánlatot megtárgyalta. A napirend tárgyalását követően  határozat nem született. 

 

 

11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő, haszonbérbe adott földterületek bérleti díjának 

felülvizsgálata 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A haszonbérlőkkel kötött szerződés szerint a felek a 

haszonbérleti díj mértékét minden év szeptember 30-ig felülvizsgálják. A Képviselő-testület 

az elmúlt évben szeptemberében vizsgálta felül a haszonbérleti díjak mértékét, a bérleti díjat 

2016. évre vonatkozóan 70.000,- Ft/ha összegben állapította meg. A településen kialakult 

bérleti díj jelenleg 70.000,- Ft – 72.500,- Ft hektáronként. Kérem a Képviselőket, tegyenek 

javaslatot a jelenleg hatályos bérleti díj összegének módosítására, esetleg helybenhagyására. 

 

Vörös Bálint: A Pénzügyi bizottság tárgyalta a haszonbérbe adott földek bérleti díjának 

felülvizsgálatát. A tavaly megállapított bérleti díj összegéhez viszonyítva nem változott a 

településen a bérleti díjak összege, ezért javasolja a Testületnek, hogy a 2017. évre 

vonatkozóan hagyja változatlanul a 70,000.-Ft/ha összegben megállapított  bérleti díj 

összegét. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket, kézfeltartással szavazzanak a 2017-es 

gazdasági évre vonatkozóan a haszonbérleti díj mértékének a változatlanul hagyásáról.  

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 81/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő földterületek haszonbérleti díját a 2017-es gazdasági évre vonatkozóan a 2015. 

évben megállapított 70.000,- Ft/ha összegben hagyja jóvá. 

 

 Határidő: földbérlők értesítésére: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

12. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

a.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás kérése 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Paksi Mentőállomás 

mentőautóinak korszerűbb mentéstechnikai eszközökkel  történő felszereléséhez kéri a 

Képviselő-testület támogatását. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 

 

 

 82/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítványt a Paks Mentőállomás mentőautóinak felszereltségének javítása érdekében 

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

Az Alapítványnak 2016. november 28. napjáig el kell számolnia a támogatás 

felhasználásáról. 

 

 Felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására. 

 

 Határidő: Országos Mentőszolgálat Alapítvány értesítésére: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

b.) Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez benyújtandó 

támogatási kérelemről. 

 

Előadó: dr. Girst Julianna jegyző 

 

dr. Girst Julianna: Az ASP rendszer egy  egységesített digitális közigazgatási rendszer, amit 

kötelező az önkormányzatoknak bevezetni.  Az erről szóló kormányrendelet szeptember 3-án 

lépett hatályba. A kötelező alkalmazása egyelőre a pénzügyi rendszerre vonatkozik, amely 

kiterjed a helyi adók adatbázisát, a vagyonkataszterre is. Korábban az önkormányzatok 

eldönthették, hogy milyen pénzügyi programot használnak, 2018. január 1-től elvileg már 

csak az ASP rendszert lehet alkalmazni. Ehhez  az állam finanszírozza a szükséges technikai 

feltételek megteremtését, melyhez a székhely  önkormányzatnak támogatási kérelmet kell 

benyújtani. A támogatási kérelem benyújtásához a közös önkormányzati hivatalt alkotó 

települések képviselő-testületeinek felhatalmazása szükséges. A szükséges eszközök 

beszerzési értéke a két település vonatkozásában közel 7 millió forint. Ha nem nyújtjuk be a 

támogatási kérelmünket, ezt az összeget az önkormányzatoknak kell saját költségvetésükből 

biztosítani.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ASP rendszer alkalmazása jogszabályi előírás alapján 

kötelező. Kérem a Testület tagjait a támogatási kérelem benyújtásának felhatalmazására. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – a 

következő határozatot hozza: 
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 83/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 

önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 114.§-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 

257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeltében meghatározottak szerint – az önkormányzati 

ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza 

Bölcske település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 

polgármesterét, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó 

önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási 

konstrukció az önkormányzati  ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 

alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket 

és jogokat gyakorolja Madocsa Község Önkormányzata, mint a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

c.) Tájékoztatás a gyermekjóléti szolgálat 2017. január 1-től történő működéséről 

 

dr. Girst Julianna: Bölcske és Madocsa települések képviselő testületei már korábban 

döntést hoztak arról, hogy 2016. december 31. napjával kilépnek a Dunaföldvár és Környéke 

Gyermekjóléti Társulásból. Törvényi előírás alapján ezeket a feladatokat 2017. január 1-től 

Bölcske Község Önkormányzatának, mint székhely település önkormányzatának kell ellátnia 

Madocsa vonatkozásában is. A feladatellátás módját törvényi keretek között az 

önkormányzatok maguk határozhatják meg. Ahhoz, hogy a gyermekjóléti és a szociális 

feladatainkat gazdaságosabban lehessen működtetni,  és plusz normatívát igényelhessünk 

hozzá, célszerű lenne társulást létrehozni. Az intézmény megalapítására, a társulás 

létrehozására azonban kevés idő áll rendelkezésre, 2017. január 1-jétől nem tudná megkezdeni 

a működését. Az elmondottak alapján a bölcskei képviselő-testület döntött a feladatellátás 

módjáról, mely szerint a  gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés feladatait 2017. január 1-

jétől Bölcske Község Önkormányzata, mint székhely település önkormányzata, 

szakfeladatként látja el. Kérem a Képviselő-testületet ennek elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 84/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés feladatait Madocsára vonatkozóan  2017. 

január 1-jétől Bölcske Község Önkormányzata – mint a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal  székhely település önkormányzata -  szakfeladatként lássa el. 

 

Határidő: Bölcske Község Önkormányzata értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el. 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a Böde Dániel által felajánlott 

szabadidőpark elkészült. Az eszközök a Bölcskei úton kerültek kihelyezésre. A parkot a 

fiatalok már használatba is vették. A hivatalos átadására egyeztetés folyik a forgalmazó 

céggel és az adományozóval. Bízom benne, hogy erre hamarosan sor kerül. 

 

 

Az ülés több hozzászólás nem hangzik el. 

 

A polgármester asszony az ülést 18 óra 25 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                             dr. Girst Julianna 

polgármester jegyző 

 

 

 

Soós Ferencné                             Vörös Bálint 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


