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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 22-én 17
órai kezdettel tartott ülésén.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
7026 Madocsa, Fő u. 24.

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester,  Szántó Zoltán alpolgármester,  Bán
Bálint  Géza,  Blatt  György, Soós Ferencné Képviselő-testületi  tagok.  dr.  Orbán Zsuzsanna
jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Böde Istvánné és Vörös Bálint Képviselők igazoltan távol.

Napirend előtt: 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait. Köszöntöm dr.
Orbán Zsuzsanna jegyző asszonyt, kérem röviden mondjon néhány szót magáról.

dr.  Orbán  Zsuzsanna: Köszönöm  a  lehetőséget.  Dunafödvári  vagyok,  nem  ismeretlen
számomra  Bölcske  és  Madocsa  sem.  Ismerősem,  rokonaim  laknak  a  településeken,  több
alkalommal  vettem  részt  rendezvényeken.  Mindkét  település  nagyon  rendezett,  szépek  a
porták, közterületek. Jól érzem magam. Nehéz helyzetben vettem át a feladatot. Ismeretes a
Testület  előtt,  hogy Bölcskén létszámhiánnyal,  elmaradt  feladatok  megoldásával  küzdünk,
ezek felszámolása rengeteg időt és energiát vesz igénybe, de bízom benne, hogy  a végére
fogunk érni, és  rendes munkamenetben végezhetjük a dolgunkat. Korábbi munkahelyeim is  a
közigazgatásban  voltak,  dolgoztam  kisvárosban,  nagyvárosban,  többféle  települési
kategóriában tudtam megtapasztalni a szakmát. A jegyzői munka sem ismeretlen számomra.
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt dolgozhatok. Minden erőmmel azon leszek, hogy maximális
szakmai és emberi segítséggel tudjak mindkét településen dolgozni.

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük, jó munkát kívánunk.

A  mai  ülésen  jegyzőkönyvvezetőnek  Csapó  Jánosnét  javaslom,  aki  elfogadja,  kérem
kézfeltartással szavazzon.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Blatt  György  és  Szántó  Zoltán
Képviselőket javaslom megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Blatt György és Szántó Zoltán Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  mai  ülés  napirendjeként  a  meghívóban  közölt  napirendi
pontokat  javaslom tárgyalni  némi  módosítással.  A 3.  és  a  4.  napirend  tárgyalása  során  a
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fogorvosi  rendelő  bővítésére  és  átalakítására,  az  orvoslakás  felújítására  vonatkozó
közbeszerzési  eljárás  megindítását,  valamint  az  eljárás  Bíráló  Bizottság  tagjainak
megválasztását tárgyalták volna a Képviselők. Egyeztetési feladataink vannak még, az eljárás
megindítása  egy  kissé  csúszik.  Ez  okból  javaslom  a  Képviselőknek,  hogy  a  3.  és  a  4.
napirendi  pontokat  vegye le  a  Testület  a  napirendi  pontok közül.   Van viszont  két  olyan
előterjesztés,  amelyekről  a  meghívó  kiküldését  követően  derült  ki,  hogy  a  mai  ülésen
tárgyalni  kell.  Javaslom a  Képviselő-testületnek,  hogy a  napirendek  közül  levett  3.  és  4.
napirendi  pontok  helyébe  az  alábbi  napirendek  kerüljenek:  „  Javaslat  az  önkormányzat
tulajdonában  lévő  helyiségek  bérleti  díjainak  2018.  január  1.  napjától  történő
megállapítására”,  valamint  a   „Javaslat  a  Mezőföldvíz  Kft-ben  üzletrész  értékesítéséhez
történő  hozzájárulásra,  elővásárlási  jogról  történő  lemondásra  és  a  Társasági  Szerződés
módosítására.” 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi napirendet tárgyalja:

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

2. Javaslat  Madocsa  Község Önkormányzata  2017.  évi  közbeszerzési  tervének  1.  sz.
módosítására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjainak 2018. január 1.
napjától történő megállapítására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Javaslat  a  Mezőföldvíz  Kft-ben  üzletrész  értékesítéséhez  történő  hozzájárulásra,
elővásárlási jogról történő lemondásra és a Társasági Szerződés módosítására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 26. számú módosításának
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

6. Paks  és  Környéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  társulási
megállapodásának 8. számú módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

7. A  Kaposmenti  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodásának 2017. évi módosításainak tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

8. Madocsa,  Bölcske,  Dunaföldvár  települések  és  Paks-Dunakömlőd  településrész
kisregionális szennyvízrendszerre vonatkozó megállapodás elfogadása 
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

9. A  Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Bölcskei  Mesevár  Óvoda  közötti
munkamegosztási megállapodás tárgyalása
Előadó: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
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10. A  Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Bölcskei  Idősek  Klubja  közötti
munkamegosztási megállapodás tárgyalása
Előadó: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző

11. A helyi adókról szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

12. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, és a
köztartozásmentes adatbázisba történő kérelmezés igazolásáról
Előadó: Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság Elnöke

13. Az önkormányzat  tulajdonában  álló  012/14  hrsz-ú,  9188  m2  nagyságú  földterület
bérbeadásának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

14. Közmeghallgatás időpontjának módosítása
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2017. (XI.22.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  106/2017.(IX.27.), a  109/2017.
(IX.27.), a 110/2017.(X.25.), a 111/2017.(X.25.), a  112/2017.(X.25.) és a 113/2017.(X.25.)
számú  önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  napirendhez  kapcsolódó  előterjesztés  kiküldésre  került.  A
Képviselő-testület március 22-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervét.  A  fogorvosi  rendelő  és  az  orvoslakás  felújítására  benyújtott   pályázatunk  pozitív
elbírálásban  részesült.  A közbeszerzési  eljárás  megindításának  időpontja  a  tervhez  képest
változott, ami szükségessé teszi a közbeszerzési terv módosítását. Ezen felül a csapadékvíz
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rendszer kiépítésének I. szakaszára benyújtott pályázatunkat elutasították, emiatt ezt a 2017.
évi közbeszerzési terv „Építési beruházások” soraiból törölni szükséges. 
Kérem  a  Pénzügyi  Bizottság  ülését  levezető  korelnököt,  hogy  ismertesse  a  Képviselő-
testülettel a Bizottság véleményét.

Soós  Ferencné: A  Pénzügyi  Bizottság  Madocsa  Község  Önkormányzata  2017.  évi
közbeszerzési  tervének  1.  sz.  módosítását  megtárgyalta,  a  Képviselő-testület  részére
elfogadásra javasolja.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kérem  a  Képviselőket  a  2017.  évi  közbeszerzési  terv
módosításának elfogadására.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2017. (XI.22.) határozata

Madocsa Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési  tervének 1. számú
módosításáról

1.)  Madocsa  Község  Önkormányzatának   Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:
Képviselő-testület) az önkormányzat – 39/2017. (III.22.) sz. határozattal elfogadott –
2017. évi közbeszerzési  tervét (továbbiakban:  közbeszerzési  terv) jelen határozat  1.
melléklete szerinti tartalommal módosítja.  

2.)   A  Képviselő-testület  az  1.  pontban  foglalt  módosítással  egységes  szerkezetbe
foglalt  közbeszerzési  tervét  a  jelen  határozat  2.  melléklete  szerinti  tartalommal
elfogadja.  

Felelős: - a határozat végrehajtására
           Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Határidő:        a közzétételre a testületi ülést követő 5. nap
           a közzététel időtartama a 2017-es évre vonatkozó közbeszerzési terv

közzétételének időpontjáig tart

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjainak 2018. január
1. napjától történő megállapítására

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület 2015. január 1-jei hatállyal  módosította utoljára.
A jelenlegi módosítást három dolog indokolja.  Az általános forgalmi adóról szóló törvény
rendelkezési  szerint  az  ingatlan  bérbeadása  Áfa  mentes  tevékenység,  azonban  az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  helyiségek  érvényben  lévő  bérleti  díjai  az  Áfa-t
tartalmazzák.  Az  önkormányzatnak  még  a  szennyvízberuházás  idején  a  bérleti  díj  áfa
kötelessé  tételét  kellett  választania,  mert  ezáltal  visszaigényelhető  volt  a  beruházással
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kapcsolatos általános forgalmi adó. A beruházás fenntartási időszaka, és az Áfa törvényben
szereplő öt év is lejárt, így ezek a határidők már nem kötik az önkormányzatot a bérleti díj
Áfa kötelessé tartásában. E miatt 2018. január 1-jétől az önkormányzat az ingatlan bérbeadás
tekintetében  az általános  forgalmi  adó alanyaként  adómentességet  választ,  ami  maga után
vonja, hogy az eddig megállapított nettó bérleti díjak helyett bruttó fizetendő díjak kerüljenek
megállapításra.  A második dolog, hogy igény merült fel a Művelődési Ház kistermének a
bérlésére is. A gyerekeknek angol nyelvű foglalkozást, tornát tartanak itt. Erre a helyiségre
még nem állapított  meg a Képviselő-testület  bérleti  díjat.  A kisterem bérleti  díjára  2018.
január 1-jétől 2.000.- Ft-ot javaslok megállapítani. A harmadik ok pedig, hogy a Sportcsarnok
bérleti  díjait  eddig  alacsonyan  tartottuk  amiatt,  hogy  minél  többen  kapjanak  kedvet  a
sporthoz, minél többen mozogjanak. Azt hiszem elmondhatjuk a településen, hogy jelenleg
maximális a Sportcsarnok kihasználtsága, a magas paksi bérleti díjak miatt egyre több vidéki
társaság veszi igénybe. Véleményem szerint nem feltétlenül kellene őket is úgy támogatni,
mint a madocsai csoportokat, ezért javaslom, hogy a vidéki bérlők díját a madocsai illetőségű
egyesületek általi bérlés díjához 20 %-os eltérítéssel állapítsa meg a Testület. Gyakran vannak
egész napos rendezvények, bérlések, melyeknek rezsi költsége is elég jelentős. Ezek zöme hét
végén van. Minél több a bérlés, annál több munkát jelent a dolgozóknak is, hiszen hétfőre az
iskolások rendelkezésére kell bocsátani az épületet. Biztos vagyok benne, hogy még az emelt
díjjal is maximális kihasználtsága lesz a Sportcsarnoknak, mert még ezzel is jóval  olcsóbb
lesz a díj  a paksi bérleti  díjaknál.  A több csapatos,  több órás rendezvények bérleti  díját  a
madocsai  lakosok részére 6.500,-  Ft-ban,  a  vidéki  bérlők  részére  8.000,-  Ft-ban javaslom
megállapítani. 

Bán Bálint Géza: Én ettől  magasabb emelést  is el  tudok fogadni,  a vidéki bérlések díját
megállapíthatnánk 10.000,- Ft-ban is.

Szántó  Zoltán: Ezzel  az  emeléssel  még  mindig  jóval  alatta  maradunk  a  paksi  díjaknak.
Támogatom az emelést, szerintem a mi feladatunk a madocsai lakosok részére a sportolási
lehetőség biztosítása.

Gelencsérné Tolnai Klára: Elsődlegesen nem az a cél,  hogy a paksi lakosok tartsanak a
Sportcsarnokban rendezvényeket.  Mára annyira elhasználódott  az épület,  hogy nem biztos,
hogy  az  a  jó,  ha  maximális  a  kihasználtsága.  Biztos  vagyok  abban,  hogy  a  bérleti  díj
emelésével  is  jóval  alatta  maradunk  a  paksi  díjaknak,  és  ezután  is  járnak  majd  a  vidéki
csapatok, csak az önkormányzatnak egy kicsivel több bevétele keletkezik.

Blatt György: A 10.000,- Ft szerintem egy kissé magas lenne. Sorozatos kupákat rendeznek,
több hét végén keresztül, amiben a vidékiek mellett a madocsai csapatok is részt vesznek. 

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Erre  az  esetre  nem  vonatkozik,  kizárólag  csak  a  vidéki
egyesületek, csapatok részére. 

Bán Bálint Géza: Mennyire fedezi a bérleti díj a költségeket?

Gelencsérné Tolnai Klára: A költségeket egyenlőre fedezi, de plusz bevétele nem keletkezik
az önkormányzatnak.

Bán Bálint Géza: Ha a többség egyetért a bérleti díj vidéki csapatok részére 8.000,- Ft-ra
történő emelésével, én is elfogadom.
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Blatt György: Szerintem ez az összeg elfogadható.

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Kérem  a  Képviselőket,  hogy  az  elhangzottak  alapján
szavazzanak  az  önkormányzati  tulajdonú  helyiségek  bérleti  díjának  előterjesztés  szerinti,
2018. január 1. napjától történő módosításáról.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2017.(XI.22.) határozata

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának 2018. évre történő megállapításáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérleti díját 2018. január 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint állapítja
meg:

    Faluház

Családi rendezvények Díj
Lakodalom céljára
egész épület 3 napra

26.200 Ft

Lakodalom céljára 
nagyterem 3 napra

22.000 Ft

Egyéb rendezvény
nagyterem 1 napra

11.000 Ft

Egyéb rendezvény
kisterem 1 napra

6.000 Ft

Bemutató, hivatalos rendezvény

Nagyterem 1 órára 3.000 Ft
Kisterem 1 órára 2.500 Ft

    Művelődési Ház

Árusítás, bemutató,
hivatalos rendezvény

Díj

Mozi előtér 1 órára 2.500 Ft
Kisterem 1 órára 2.000 Ft

    Sportcsarnok

Díj Ft/óra
Több csapatos, több órás rendezvény
�  kivéve vidéki
� illetőségű egyesület

6.500 Ft

8.000 Ft
Kiscsoportos bérlés
        04.16 – 10.15.
      - kivéve vidéki
        illetőségű egyesület
        10.16 – 04. 15.
      - kivéve vidéki
        illetékességű egyesület

3.300 Ft

4.000 Ft
4.900 Ft

6.000 Ft
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Madocsai lakosú nappali tagozatos tanulók
bérlése

2.500 Ft

    Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megváltozott bérleti díjakról a bérlőket tájékoztassa.

    Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
    Határidő: bérlők részére közlés: 2017. december 15.

4. Napirend tárgyalása

Tárgya: Javaslat a Mezőföldvíz Kft-ben üzletrész értékesítéshez történő hozzájárulásra, 
elővásárlási jogról lemondásra és a Társasági Szerződés módosítására
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2014.
szeptemberében  bérleti-üzemeltetési  szerződést  kötött  a  tulajdonában  álló  víziközművek
üzemeltetésére  a  Mezőföldvíz  Kft-vel,  melynek  most  a  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetését  kezdeményezte.  A  Mezőföldvíz  Kft-ben  lévő  9.900.000,-  Ft  névértékű
üzletrészét  értékesíteni  kívánja,  melyből  Bonyhád  Város  önkormányzata  4  millió  forint
értékű,  Dunaföldvár  Város  Önkormányzata  4  millió  forint  értékű,  Baracs,  Kisapostag,
Mezőfalva  és  Nagyvenyim  Község  Önkormányzata  egyenként  250  ezer  forint  értékű
üzletrészt vásárolna. Ahhoz hogy ez megtörténhessen, az üzletrész vásárlásban nem érintett
önkormányzatoknak,  így  Madocsa  Önkormányzatának  is  le  kell  mondania  az  elővásárlási
jogáról, és hozzá kell járulnia a Kft-ben az üzletrész értékesítéséhez, és el kell fogadnia a
Társasági Szerződés módosítását.  Mivel az önkormányzat nem kíván üzletrészt vásárolni a
Mezőföldvíz Kft-ben, kérem a Képviselőket az üzletrész értékesítésének, valamint a Társasági
Szerződés előterjesztés szerinti módosításának elfogadására.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2017.(XI.22.) határozata

a Mezőföldvíz Kft-ben üzletrész értékesítéséhez történő hozzájárulásról, az elővásárlási jogról
és a Társasági Szerződés módosításáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a  Mezőföldi  Regionális  Víziközmű  Kft.  részére  a  Mezőföldvíz  Kft-ben  üzletrész
értékesítéshez történő hozzájárulás, az elővásárlási jogról lemondás és a Társasági Szerződés
módosítás  tárgyában  –  az  előterjesztéshez  mellékelt  szavazólapon  –  az  igen  szavazat
aláhúzásával  adja  meg  Madocsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nevében  az
alábbi tartalmú szavazatát:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  9.000.000. Ft értékű törzsbetétjét
értékesíteni kívánja az alábbi felosztás szerint: 

a) 4.000.000. Ft értékű üzletrészt Bonyhád Város Önkormányzata,
b) 4.000.000. Ft értékű üzletrészt Dunaföldvár Város Önkormányzata,
c)    250.000. Ft értékű üzletrészt Baracs Község Önkormányzata
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d)    250.000. Ft értékű üzletrészt Kisapostag Önkormányzata
e)    250.000. Ft értékű üzletrészt Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
f)    250.000. Ft értékű üzletrészt Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat,

   mint vevők részére.
      A törzsbetét felosztásához és értékesítéséhez Madocsa Község Önkormányzata hozzájárul.

2. Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  társaság  tagjaként  az  1)
pontban  meghatározott  üzletrész  adásvétel  tekintetében  Madocsa  Község
Önkormányzatát megillető elővásárlási jogáról lemond.

3. Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  üzletrész  adásvétel
kapcsán  szükségessé  váló  és  beterjesztett  –  az  előterjesztés  mellékletét  képező  –
társasági szerződés módosítást elfogadja.

4. Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  üzletrész  adásvételek
kapcsán  szükségessé  váló  és  beterjesztett  társasági  szerződés  módosítás  aláírására
meghatalmazza  Csapó Sándor ügyvezető  igazgatót,  ellenjegyzésre  dr.  Borbás  Péter
ügyvédet,  továbbá  Dunaszentgyörgy  polgármesterét,  mint  az  írásbeli  szavazás
eredményéről készült jegyzőkönyv hitelesítőjét.

Határidő: a szavazólap megküldésére: 2017. december 01. 14,00 óra
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. Napirend tárgyalása

Tárgya: Paksi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  társulási  megállapodása  26.  számú
módosításának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: Az előterjesztésben, amit megkaptak a Képviselők, olvasható,
hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jelen módosítását az
indokolja, hogy 2017. szeptember 10. napjától Paks Város polgármestere változott, Süli János
korábbi polgármester helyét Szabó Péter vette át. A személyi változással megváltozott Paks
Város Önkormányzatát képviselő személy. A változást át kell vezetni a Többcélú Kistérségi
Társulás  Társulási  Megállapodásán,  melynek  módosítását  a  Társulásban  tagként  szereplő
önkormányzatok Képviselő-testületeinek el kell fogadni.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2017.(XI.22.) határozata

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 26. számú módosításáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Paksi  Többcélú  Kistérségi
Társulás  Társulási  Megállapodásának  26.  számú  módosítását  az  előterjesztés  szerinti
tartalommal elfogadja. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
  Határidő: határozat megküldése Társulás részére azonnal
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6. Napirend tárgyalása

Tárgya: Paks  és  Környéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  társulási
megállapodás 8. számú módosításának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  előző  napirendnél  elmondottak  szerint,  Paks  Város
Önkormányzatát képviselő személy változása miatt szükséges módosítani a Paks és Környéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodását.  A  módosítást  a
Testületnek el kell fogadnia.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2017.(XI.22.) határozata

   a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
8. számú módosításáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Paks  és  Környéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: határozat megküldése Társulás részére: azonnal

7. Napirend tárgyalása

Tárgya: A  Kaposmenti  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodásának 2017. évi módosításának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  napirendhez  kapcsolódóan  nagyon  részletes  előterjesztést
kaptak a Képviselők, amely tartalmazza a Társulási Megállapodás módosításának indokait.
Jelenleg a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása zajlik, regionális hulladékgazdálkodási
társulások  kialakítása  van  folyamatban.  A  Paksi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  tag
önkormányzatai  és  a  szolgáltató  is  úgy  látta  jónak,  ha  a  jövőre  nézve  a   Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz  csatlakozunk.  Nem  ismeretlen  a  kaposvári  szolgáltató,
hiszen a Paksi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megalakítása előtt ők végezték
a  településünkön  a  szemétszállítást.  A  Kaposvári  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társuláshoz  történő  csatlakozási  szándékát  2017.  május  10-i  ülésén  a  62/2017.(V.10.)
határozatával kifejezte a Képviselő-testület. Az előterjesztésben látható, hogy a Társulásban
részt vevő tagokat különböző kategóriák szerint csoportosítják. Madocsa Önkormányzata a
Tag2 önkormányzatok közé tartozott,  mivel a hulladéklerakó rekultivációját  a Kaposmenti
Hulladéklerakó rekultivációs Program keretében hajtottuk végre. A mostani csatlakozással a
Tag3  települések  közé  kerülünk,  mivel  a  Paksi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás  beolvad  a  Kaposmenti  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulásba  és  a
jövőben a hulladék szállítását  is  a Társuláson keresztül fogjuk végezni.  Ez volt  a legjobb
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megoldás ahhoz, hogy a kistérség együtt maradhasson és a településeken keletkező hulladékot
továbbra is  a paksi telepre szállíthassuk.  A szolgáltatásban nem történik változás,  ígéretet
kaptunk  arra,  hogy  az  a  jövőben  is  a  mostani  színvonalon  történik.  Mivel  a  Társulás  új
tagokkal bővül, ezért szükséges a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási  Megállapodásának  módosítása,  amit  az  érintett  önkormányzatok  Képviselő-
testületeinek el kell fogadniuk.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2017.(XI.22.) határozata 

a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
2017. évi módosításairól

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Társulási
Megállapodásának módosításairól szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta:

1. Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Dombóvár  és
vonzáskörzete részéről érkezett a Társuláshoz való csatlakozási szándékokat.

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Kardos Beáta környezetvédelmi referens
Határidő: 2017. november 30.

2. Elfogadja a Társulási Megállapodás V./1. pontjában lévő módosításokat:

„A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt1 keretében megépülő létesítmények a
Társuláson belül Tag1 tulajdonába kerülnek.”

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Kardos Beáta környezetvédelmi referens
Határidő: 2017. november 30.

3. Elfogadja a Társulási Megállapodás V./4. pontjában lévő módosításokat:

„A KEOP 1.1.1./2F-2010-0004 és a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0023 számú, Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Program (Projekt1) keretén belül megvalósuló létesítmények a
Társulás  (Tag1),  mint  a  projekt  kedvezményezettje  tulajdonába  kerülnek,  azt
üzemeltetésre, közszolgáltatásra Társuláson belül Tag1 adhatja ki.”

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Kardos Beáta környezetvédelmi referens
Határidő: 2017. november 30.

4. Elfogadja a Társulási Megállapodás X./3. pontjában lévő módosításokat: 
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„A  Társulás  nyílt,  más  önkormányzatok  –  amennyiben  a  hulladékgazdálkodással
kapcsolatos  feladataikat  a  Társulási  megállapodásban  foglalt  integrált  regionális
hulladékgazdálkodási  rendszer  keretein  belül  kívánják  megoldani  bármikor
csatlakozhatnak  és  a  Társulási  Tanácshoz  intézett  írásos  csatlakozási  kérelmet
nyújthatnak  be.  A  csatlakozási  kérelemről,  a  csatlakozással  összefüggő  vagyoni,
költségvetési  hozzájárulásokkal  kapcsolatos  kérdésekről,  a  szavazati  arányok
alakulásáról  a  Társulási  Tanács  minősített  többséggel  hozott  döntésével  előzetesen
állást  foglal.  A  csatlakozás  a  társulási  megállapodás  módosítását  igényli. A
csatlakozást  követően  a  Tagok  szavazati  aránya  a  Társulási  Megállapodásban
rögzített elvek szerint kerül megállapításra és a mellékletben rögzítésre. A csatlakozó
tag (továbbiakban: Tagok3) jogai  és kötelezettségei  -  a Projekt  1-hez kapcsolódó
jogok  és  kötelezettségek  kivételével  -  Tagok1  jogaival  és  kötelezettségeivel
megegyezik.  Tagok3  névsora  a  megállapodás  4.  sz.  mellékletében  kerül
felsorolásra.”

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Kardos Beáta környezetvédelmi referens
Határidő: 2017. november 30.

5. Elfogadja a Paks és vonzáskörzete részéről érkezett a Társuláshoz való csatlakozási
szándékokat.

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Kardos Beáta környezetvédelmi referens
Határidő: 2017. november 30.

6. Elfogadja  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási  Megállapodást  a  Társulás
11/2017. (2017. május 3.)  KHÖTT határozata alapján.

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Kardos Beáta környezetvédelmi referens
Határidő: 2017. november 30.

7. Elfogadja  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási  Megállapodást  a  Társulás
15/2017. (2017. június 9.) KHÖTT határozata alapján.

Felelős: Szita Károly elnök
Közreműködik: Kardos Beáta környezetvédelmi referens
Határidő: 2017. december 9.

      Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
      Határidő: határozat megküldése a Társulás részére: 2017. november 30.
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8. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsa,  Bölcske,  Dunaföldvár  települések  és  Paks-Dunakömlőd  településrész
kisregionális szennyvízrendszerre vonatkozó megállapodás elfogadása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára: A napirendhez az előterjesztést megismerhették a Képviselők. A
víziközmű-szolgáltatásról  szóló  törvény rendelkezése  szerint  azon településeknek  -  ahol  a
víziközmű-rendszerbe több ellátásért  felelős  tulajdonos van – külön megállapodásban kell
meghatározni az ellátásért felelősök jogait és kötelezettségét, valamint ki kell választani az
ellátásért  felelősök  közül  az  ellátásért  felelősök  képviselőjét.  A  képviselőt  egyszerű
többséggel kell meghatározni úgy, hogy az ellátásért felelősök szavazati aránya a víziközmű
rendszerben  fennálló  tulajdonrész  nettó  könyvszerinti  értékének  megfelelően  kell,  hogy
alakuljon.  A  mi  esetünkben  a  legnagyobb  tulajdoni  aránnyal  Dunaföldvár  Város
Önkormányzata rendelkezik 52,4 %-kal, a törvény alapján ők jogosultak a Képviseletünkre. A
jövőben  a  szolgáltatónál,  hatóságoknál,  hivataloknál   –  természetesen  a  velünk  történt
egyeztetést követően - ők fognak képviselni bennünket.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2017.(XI.22.) határozata

a Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár települések és Paks-Dunakömlőd településrész
kisregionális szennyvízrendszerre vonatkozó megállapodás elfogadásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  "Megállapodás  az  U2500-72
megnevezésű és 21-31501-1-004-00-07 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer
ellátásának biztonsága érdekében” című megállapodást megtárgyalta és a következő döntést
hozza:

1.  Az  U2500-72  megnevezésű  és  21-31501-1-004-00-07  hivatali  azonosítóval  ellátott
víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataltól  kapott  VKEFFO_2017/2994  (2017)  ügyiratszámú  levél  és  a  Vksztv.  61/B.  §
valamint  az  5/G.  §  előírásainak  megfelelően  létrehozzák  a  "Megállapodás  az  U2500-72
megnevezésű és 21-31501-1-004-00-07 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer
ellátásának biztonsága érdekében” című megállapodást.

2. Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete javasolja, hogy az U2500-72 jelű
víziközmű-rendszer  ellátásért  felelőseinek  képviseletét  Dunaföldvár  Város  Önkormányzata
lássa el.

3.  Az  ellátásért  felelősök  az  U2500-72  megnevezésű  és  21-31501-1-004-00-07  hivatali
azonosítóval  ellátott víziközmű-rendszeren  fennálló  tulajdoni  érdekeltségének  nettó  könyv
szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:
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Dunaföldvár település nettó könyv szerinti érték:  1.875.275.480 Ft             Tul. aránya:52,4
%
Bölcske település nettó könyv szerinti értéke:          830.274.640.  Ft           Tul. aránya:23,2,%
Madocsa település nettó könyv szerinti értéke:        526.079.190.  Ft           Tul. aránya:14,7,%
Paks-Dunakömlőd településrész 
nettó könyv szerinti értéke:                                         347.140.690 Ft             Tul. aránya:9,7 %

4.  A Képviselő-testület  a  fentiek  alapján  felhatalmazza  Polgármesterét   hogy a  mellékelt
"Megállapodás az U2500-72 megnevezésű és 21-31501-1-004-00-07 hivatali azonosítóval
rendelkező víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében” című megállapodásban
Dunaföldvár  Város  Önkormányzatát  nevezze  meg  az  ellátásért  felelősök  közös
képviselőjének, és a Megállapodást írja alá.

5. A közös víziközmű-rendszerrel kapcsolatos, a szolgáltatónál és hatóságoknál, hivataloknál
eljáró  képviselet  nem  terjed  ki  a  meglevő,  illetve  a  hatályos  szerződések  tartalmi
módosítására.  Az  esetleges  módosításra  a  megállapodást  kötő  felek  többségi  szavazata
szükséges.

6. Hozzájárul továbbá, hogy a képviselő önkormányzat a Hivatal tájékoztatása után a hatályos
bérleti-üzemeltetési szerződések egybefoglalását kezdeményezze a Szolgáltatónál.

Felelős: határozat megküldése Dunaföldvár Város Önkormányzata részére: 
              Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: 2017. november 30.

9. Napirend tárgyalása

Tárgya: A Bölcskei  Közös Önkormányzati  Hivatal  és a Bölcskei Mesevár Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodás tárgyalása

Előadó: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző

Gelencsérné Tolnai Klára: Az október 25-i ülésen a madocsai óvoda esetében jóváhagyta a
Képviselő-testület  a  munkamegosztási  megállapodást.  A  Bölcskei  Mesevár  Óvoda  sem
rendelkezik  gazdasági  szervezettel,  ezért  a  pénzügyi,  gazdálkodási  feladatait a  Bölcskei
Közös  Önkormányzati  Hivatal  útján  látja  el,  melyek  ellátására  munkamegosztási
megállapodást kell kötni. 

dr. Orbán Zsuzsanna: A munkamegosztási megállapodást Bölcske Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete  már  jóváhagyta,  de  mivel  Közös  Önkormányzati  Hivatalról  van  szó,
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása is szükséges.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2017.(XI.22.) határozata

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Bölcskei Mesevár Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bölcskei  Közös
Önkormányzati  Hivatal  és  a  Bölcskei  Mesevár  Óvoda  közötti  munkamegosztási
megállapodást  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  megismerte  és  azt
jóváhagyja.

Határidő: határozat megküldése Bölcske Községi Önkormányzat részére: 2017.11.30.
Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

10. Napirend tárgyalása 

Tárgya: A  Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Bölcskei  Idősek  Klubja  közötti
munkamegosztási megállapodás tárgyalása

Előadó: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző

Gelencsérné Tolnai Klára: Az előző napirend tárgyalása során elhangzottak alapján kérem a
Képviselőket a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Bölcskei Idősek Klubja közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal az
alábbi  határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2017.(XI.22.) határozata

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Bölcskei Idősek Klubja közötti
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bölcskei  Közös
Önkormányzati  Hivatal  és  a  Bölcskei  Idősek  Klubja  közötti  munkamegosztási
megállapodást  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  megismerte  és  azt
jóváhagyja.

Határidő: határozat megküldése Bölcske Községi Önkormányzat részére: 2017.11.30.
Felelős: Tubáné Benák Ibolya aljegyző

11. napirend tárgyalása

Tárgya: A helyi adókról szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  napirendhez  kapcsolódó  előterjesztést  megkapták  a
Képviselők.  Madocsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  1/2014.  (II.10.)
önkormányzati  rendelete  rendelkezik  a  helyi  adókról.  Az  adórendelet  felülvizsgálatára  a
Képviselő-testület  éves  munkaterve  ütemezése  szerint  kerül  sor.  A  felülvizsgálat  során
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dönthet  a  Testület  új  adónem  bevezetéséről,  illetve  módosíthatja  a  korábban  bevezetett
adónemek mértékét. Ez azonban csak egy lehetőség az önkormányzatok számára. A tavalyi
évben döntött a Képviselő-testület arról, hogy újabb adófajtát nem vezet be, és nem változtatja
a 10.000,- Ft kommunális adó mértékét, illetve a helyi iparűzési adó 2 %-os mértékét sem
növeli.  A lakosság teherviselő-képességét  tekintve  javaslom a Képviselő-testületnek,  hogy
2018. évre vonatkozóan se változtasson a jelenleg érvényben lévő adók mértékén, illetve új
adónemet se vezessenek be. Településünkön az adófizetői morál jónak mondható, a lakosság
– kevés kivétellel – igyekszik eleget tenni adófizetői kötelezettségének. Elképzelhető, hogy a
lakosság  nagyobb  adóterhe  csak  növelné  a  kintlévőséget.  Felkérem  Soós  Ferencnét,
tájékoztassa a jelenlévőket a helyi adókról szóló önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatával
kapcsolatosan a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásáról.

Soós Ferencné: Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a helyi adókról
szóló  1/2014.  (II.10.)  önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztést
megtárgyalta. A helyi sajátosságokat figyelembe véve  javasolja a Képviselő-testület részére,
hogy  2018.  január  1-jétől  új  adónemet  ne  vezessen  be,  és  a  jelenlegi  adók  mértékén  se
változtasson.

Szántó  Zoltán: Az  önkormányzat  jelenlegi  anyagi  helyzete  sem indokolja  plusz  bevétel
előteremtését, ezért egyetértek a helyi adók változatlanul hagyásával. 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2017.(XI.22.) határozata

a helyi adókról szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1/2014.
(II.10.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta,  és  úgy  határozott,  hogy  a  helyi
sajátosságokra, az adózók teherviselő-képességére tekintettel  2018. január 1-jétől új
adónemet nem vezet be, és a jelenlegi adók mértékét sem változtatja meg.

Felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  kötelezően  előírt  adatszolgáltatás  keretében  a
döntésről értesítse a Magyar Államkincstárt.

Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2017. december 4.

12. Napirend tárgyalása

Tárgya: Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, és
a köztartozásmentes adatbázisba történő kérelmezés igazolásáról

Előadó: Soós Ferencné Pénzügyi  Bizottság korelnöke
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Gelencsérné  Tolnai  Klára:  Blatt  György  Képviselő  2017.  szeptember  27-én  tette  le  a
képviselői  esküt.  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  rendelkezése
értelmében  az  önkormányzati  képviselő  a  megválasztásától  számított  30  napon  belül
vagyonnyilatkozatot  köteles  tenni,  valamint  köteles  kérelmezni  a  felvételét  az  adózás
rendjéről  szóló  törvényben  meghatározott  köztartozásmentes  adózói  adatbázisba.  Madocsa
Község  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  a  vagyonnyilatkozatok
nyilvántartására  és  ellenőrzésére  a  Pénzügyi  Bizottságot  jelöli  ki  azzal,  hogy  a
vagyonnyilatkozatok átadása a Közös Önkormányzati Hivatal útján történik.
Felkérem  Soós  Ferencnét,  a  Pénzügyi  Bizottság  tagját,  tájékoztassa  a  Képviselőket  Blatt
György vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről.

Soós Ferencné: Tájékoztatom a Képviselőket, hogy Blatt György Képviselő, megválasztását
követő 30 napon belül,  2017. október 5-én leadta saját és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát,
ezzel  eleget  tett  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének.  Tájékoztatom  továbbá  a
Testületet,  hogy  a  képviselő  a  köztartozásmentes  adózói  nyilvántartásba  történő  felvételi
kérelméről az igazolást leadta.

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a Képviselőket, szavazzanak
Blatt  György  Képviselő  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettsége  teljesítéséről,  és  a
köztartozásmentes  adózói adatbázisba történő felvétel kérelmezésének tudomásul vételéről. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2017. (XI.22.) határozata

Blatt György képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről és a
köztartozásmentes adatbázisba történő felvételre vonatkozó tájékoztató tudomásul

vételéről

Madocsa  Község  Önkormányzatának   Képviselő-testülete  a  Pénzügyi  Bizottság
tájékoztatóját  –  Blatt  György  képviselő  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének
teljesítéséről  és  a  köztartozásmentes  adatbázisba  történő  felvételére  vonatkozóan  –
tudomásul vette.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: azonnal

13. Napirend tárgyalása

Tárgya: Az önkormányzat  tulajdonában álló 012/14 hrsz-ú,  9188 m2 nagyságú földterület
bérbeadásának tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai  Klára: A napirendhez  kapcsolódó előterjesztés  a  Képviselők részére
kiküldésre került. Szintai Ferenc 2003 óta folyamatosan bérlője az érintett földterületnek. A
bérleti díjat minden évben határidőben megfizette, bérleti díj tartozása nincs.
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Bán Bálint Géza: Tudomásom szerint a bérelni kívánt terület a földje végében helyezkedik
el.  Mivel  megfelel  a  jogszabályban  előírt  feltételeknek,  támogatom  Szintai  Ferenccel  a
haszonbérleti szerződés megkötését. 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné Tolnai Klára: Kérem a Képviselőket  szavazzanak a haszonbérleti  szerződés
Szintai Ferenccel történő megkötéséről.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2017. (XI.22.) határozata

Madocsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő 012/14 hrsz-ú földterületből 
9188 m  2   nagyságú terület bérbeadásáról  

  
Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az
Önkormányzat  tulajdonában lévő 012/14 helyrajzi  számú,  összesen 17 ha 9188 m2

nagyságú  földterületből  9188  m2  nagyságú  területre  2017.  november  23.  napjától
2022.  november  30.  napjáig  terjedő  időszakra  Szintai  Ferenc  7026 Madocsa,  Ady
Endre utca 10. szám alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt.
A Képviselő-testület 81/2016.(IX.28.) határozata alapján a haszonbérleti díj összege
70.000,- Ft/ha.
Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

14. Napirend tárgyalása

Tárgya: Közmeghallgatás időpontjának módosítása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára: A  Képviselő-testület  év  elején  döntött  a  2017.  évi
munkatervének  elfogadásáról,  amelyben  a  rendes  testületi  ülések  időpontjai  és  kötelező
napirendi pontjai mellett meghatározta a közmeghallgatás időpontját is, 2017. november 29.
napjában. Mivel a Képviselő-testületnek a község településképi rendeletének módosításával
kapcsolatosan december hónapban ismételten lakossági fórumot kell  tartani,  ezért  célszerű
lenne,  ha  ez  a  közmeghallgatás  időpontjával  egy  napon  történne.  Javaslom a  Képviselő-
testületnek,  hogy  ezen  fórumok  időpontját  és  helyét  az  alábbiak  szerint  határozza  meg:
lakossági  fórum  2017.  december  13.  szerda  17  óra  30.  A  közmeghallgatás  időpontja
ugyanezen a napon 18 óra. A fórumok helye: Művelődési Ház házasságkötő terme.

A napirendhez kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2017. (XI.22.) határozata

a 2017. decemberi lakossági fórum és közmeghallgatás időpontjának és helyének
meghatározásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  község  településképi  
rendeletének módosításával  kapcsolatos lakossági fórum időpontját  2017. december
13-a (szerda) 17,30, a közmeghallgatás időpontját ugyanezen a napon 18,00 órára tűzi
ki.
A fórumok helye: Művelődési Ház Házasságkötő terme

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

15. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a.) Télapó ajándék a madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek részére

Gelencsérné  Tolnai  Klára: Az  elmúlt  évek  gyakorlatának  megfelelően  indítványozom a
Képviselő-testület  felé,  hogy  az  idei  évben  is  támogassák  a  helyi  óvodába  és  általános
iskolába  járó  gyerekek  részére  a  télapó  csomagok  ajándékozását.  Tavaly  700  forintot
biztosított személyenként erre a célra a Testület,  az idei évben is ezt az összeget javaslom
megállapítani.  Az  általános  iskolában  116  gyermek  tanul,  az  óvodába  66  gyermek  jár,
összesen 182 csomag készítéséről van szó. Az önkormányzat költségvetése tartalmaz erre a
célra előirányzatot.

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan – 5 igen szavazattal – a
következő határozatot hozza:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2017. (XI.22.) határozata

a madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek télapó ajándékának támogatásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  madocsai  óvodába  és
általános  iskolába  járó  gyerekek  részére  700,-Ft/fő  értékben  télapó  csomagot
ajándékoz a költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére.

Határidő: 2017. december 6.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Napirenden kívül:

Tubáné Benák Ibolya: 2017. szeptember 27-i ülésén döntött arról a Képviselő-testület, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Rendszerhez. Tájékoztatom a 
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Képviselőket, hogy a pályázat kiírása határidőben megtörtént, melyre pályázat nem érkezett.
Egy  személy  rögzítette  a  kérelmét  a  rendszerben,  azonban  pályázatát  papír  alapon  nem
nyújtotta be, így a pályázata érvénytelen.

Az ülés végén a Polgármester asszony tájékoztatja a Képviselőket az Ifjúsági ház kialakításán
folyó munkálatok állásáról.

A Polgármester asszony az ülést 18 órakor bezárja.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                                   dr. Orbán Zsuzsanna
polgármester jegyző

Blatt György                          Szántó Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítők


