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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. január 24-én 17
órai kezdettel tartott ülésén.

Az ülés helye: Művelődési Ház Házasságkötő terme
7026 Madocsa, Fő u. 17.

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Szántó Zoltán alpolgármester, Böde
Istvánné,  Blatt  György, Soós Ferencné,  Vörös Bálint  Képviselő-testületi  tagok. Dr.  Orbán
Zsuzsanna jegyző, Tubáné Benák Ibolya aljegyző.  A Néptánc Egyesület képviseletében dr.
Volmanné Reich Márta, a Madocsa SE Labdarúgó Szakosztálya képviseletében Lénárt Gyula,
a  Kézilabda  Szakosztály  képviseletében  Kisné  Szili  Mária,  a  Madocsai  Nyugdíjasklub
képviseletében  Tarczal  Jánosné,  a  Madocsai  Polgárőr  Egyesület  Képviseletében  Szalai
András, a Madocsai Református Egyházközség részéről Vajer Ferencné, a lakosság részéről 7
fő, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelent
Képviselőket,  az  Egyesületek  vezetőit,  a  megjelent  vendégeket.  Megállapította,  hogy  a
Testület  ülése  határozatképes,  a  7  tagú  testületből  6  fő  jelen  van.  Az  ülést  megnyitotta.
Jegyzőkönyvvezetőnek  Csapó  Jánosnét  javasolta.  Felkérte  a  Képviselőket  a
jegyzőkönyvvezető megválasztására a szavazásra.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesőknek  Böde  Istvánné  és
Szántó Zoltán képviselőket javasolta megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Böde Istvánné és Szántó Zoltán  Képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt 
napirendi pontokat javasolta tárgyalásra. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
az alábbi  napirendeket tárgyalta:

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

2. Civil szervezetek 2017. évi támogatásainak felhasználásáról szóló beszámolók 
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervére vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. A  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó  pályázatokra
vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. A község településképének védelméről szóló 6/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelete
módosítására irányuló javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

6. Madocsai Kölyökkuckó Óvoda éves nyitva tartására vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

7. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

8. „Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat” felhívás tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

9. Egyebek

1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
az alábbi határozatot hozta.

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I.24.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2017. (XII.13.), a 131/2017.
(XII.13.), a 133/2017. (XII.13.), a 137/2017. (XII.13.) és a 138/2017. (XII.13.)  határozatok
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadta.

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Civil szervezetek 2017. évi támogatásainak felhasználásáról szóló beszámolók 
tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  beszámolókat  megkapták  a  Képviselők.  A
településen  működő   civil  szervezeteknek  január  31-ig  kell  elszámolniuk  az  előző  évi
támogatás felhasználásáról.  A beszámolók a megadott határidőn belül megérkeztek, formai
ellenőrzésük megtörtént.  
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A  napirend  meghatározásánál  nem  lettek  kiemelve  külön-külön  az  egyes  szervezeteket,
azonban a Képviselőknek külön-külön el kell fogadniuk a beszámolókat.

a)  Madocsai  Hagyományőrző  Néptánc  Egyesület  beszámolója  a  2017.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester:  A  Madocsai  Hagyományőrző  Egyesület
működését  az  elmúlt  évben  1.100.000,-  Ft-tal  támogatta  a  Képviselő-testület,  amit  a
beszámoló szerint teljes egészében felhasználtak. Megkérdezte az Egyesület elnökét, kívánja-
e kiegészíteni a beszámolót?

dr. Volmanné Reich Márta, az egyesület elnöke: A beszámoló részletesen tartalmazza az
Egyesület elmúlt évi eseményeit, valamint a pénzügyi elszámolást, nem kívánta kiegészíteni.

Soós Ferencné képviselő: Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy szeretnétek a néptánc
oktatást kiterjeszteni a kisebb korosztály részére. Nagyon jónak tartanám. Jelenleg nincs az
iskolában  néptánc  oktatás.  Öt  testnevelési  óránk van,  jó  lenne,  ha  ebből  egy óra  néptánc
oktatás lenne. 

dr. Volmanné Reich Márta az egyesület elnöke: Az óvodás szülők részéről érkezett  igény
erre.  Ígéretet  tettünk,  hogy igyekszünk megvalósítani.  Nehéz dolgunk van, mert nem elég
ehhez jó néptáncosnak lenni, pedagógiai végzettséggel rendelkező szakembert kell a gyerekek
néptánc oktatásához találnunk.  Ígéretet  tett  rá,  hogy az idei  évben megoldják,  igyekeznek
megtalálni azt a pedagógiai végzettségű néptánc oktatót, aki alkalmas a faladat ellátására. 

Böde Istvánné képviselő: Van-e már olyan személy, aki alkalmas a feladatra?

dr.  Volmanné  Reich  Márta  az  egyesület  elnöke: Egyenlőre  nem  találtunk.  Táncos
jelentkezők vannak, de a kicsiket ők nem oktathatják.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester:  Az  ülést  megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság
tárgyalta  a  Néptánc  Egyesület  beszámolóját.  Felkérte  az  elnök  urat,  tájékoztassa  a
Képviselőket az ülésen elhangzottakról.

Vörös Bálint a pénzügyi bizottság elnöke: A beszámoló alapján megállapítást nyert, hogy
az Egyesület az önkormányzat által 2017. évre biztosított támogatást felhasználta. A Pénzügyi
Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte a Képviselőket
az alábbi határozati javaslat elfogadására: „ Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  Madocsai  Hagyományőrző  Néptánc  Egyesület  2017.  évi  támogatás
felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (I.24.) határozata

a Madocsai hagyományőrző Néptánc Egyesület 2017. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző
Néptánc  Egyesület  2017.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b) Madocsai Nyugdíjasklub beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Részletes  beszámolót  kaptak  a  Nyugdíjasklub
munkájáról, melyből látható, hogy nagyon mozgalmas élet folyik a klubban. A Nyugdíjasklub
az elmúlt évben 300.000,- Ft támogatást kapott az önkormányzattól, melynek felhasználásáról
teljes  egészében  elszámolt.  Megkérdezte  az  Egyesület  vezetőjét,  kívánja-e  kiegészíteni  a
beszámolót? 

Tarczal  Jánosné az egyesület  elnöke: Még egyszer  megköszönte az Egyesület  tagjainak
nevében  a  Képviselő-testület  támogatását.  Örömmel  töltötte  el  a  Klub  tagjait,  hogy  szép
számmal részt vettek a rendezvényeiken.

Böde Istvánné képviselő: A Nyugdíjasklub elég nagy létszámmal rendelkezik, elég szűk a
hely, ahol az összejöveteleiket tartják. Nem lehetne a termet összenyitni az Idősek Klubjával?

Gelencsérné Tolnai Klára: Sajnos nem. Az ÁNTSZ ezt nem engedélyezi.

Tarczal Jánosné az egyesület elnöke: Ha a Nyugdíjasklub nagyobb rendezvényt szervez a
jövőben, igénybe vesszük a Faluház  kistermét.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a
Bizottság véleményét a Nyugdíjasklub beszámolójával kapcsolatosan. 

Vörös  Bálint  a  pénzügyi  bizottság  elnöke: A  Pénzügyi  Bizottság  a  Nyugdíjasklub
beszámolóját megtárgyalta, a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat
elfogadására: 
„ Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub 2017.
évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata képviselő-testületének
3/2018. (I.24.) határozata

a Madocsai Nyugdíjasklub 2017. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub
2017. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

c) Madocsai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy   Egyesület
részéről  részletes  elszámolást  kaptak  a  tavalyi  évi  támogatás  felhasználásáról.  Az
Egyesületnek  a  2017.  évi  támogatásból  59.564,-  Ft  pénzmaradványa  keletkezett.  Már  a
korábbi években is előfordult, hogy az Egyesület nem használta fel az általa kért támogatást.
Az önkormányzat Rendelete szerint a fel nem használt támogatás összegét január 31-ig vissza
kell fizetnie az Egyesületnek.  A jövőre nézve javaslom, hogy ha kevesebb támogatásra van
szükség a működéshez, akkor inkább kevesebbet is kérjen, ne álljon elő ez a helyzet.

Szalai András, az egyesület elnöke:  Megköszönte a támogatást. Két éve  történt meg, hogy
nem tudták az adott évben a tervezett szerint felhasználni a támogatást. Minden alkalommal
ígéretet  kaptak  az  Egyesület  tagjaitól  a  szolgálat  végzésére,  de  sajnos  nem  történt  meg.
Továbbra is nehézkes a működésünk, a tagság többsége nem vállalja a járőrszolgálatot. Az
aktív  tagokkal  próbálják  fenntartani  az  Egyesületet.  Az  idei  évben  változás  várható,
időarányosan már most sokkal több szolgálatot teljesítettek, mint tavaly ilyenkor. Az elmúlt
évben az Egyesületen belül  lényeges változás nem történt.  A végzett  munkát összefoglalta a
beszámolóban.  

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e
valakinek kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatban?

Vörös Bálint, a pénzügyi bizottság elnöke: A Polgárőr Egyesület  2017. évi támogatásáról
készült  beszámolót  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta.  A  Képviselő-testület  részére
elfogadásra javasolta  azzal  a feltétellel,  hogy az 59.564,-  Ft fel  nem használt  összeget  az
önkormányzat részére 2018. január 31-ig fizesse vissza az Egyesület. 
  
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat
elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Polgárőr
Egyesület beszámolóját a 2017. évi támogatás felhasználásáról azzal a feltétellel fogadta el,
hogy  a  támogatásból  maradt  59.564,-  Ft  pénzmaradványt  az  önkormányzat  költségvetési
számlájára 2018. január 31-ig fizesse vissza.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(I.24.)  határozata

a Madocsai Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Polgárőr
Egyesület  beszámolóját  a  2017.  évi  támogatás  felhasználásáról  azzal  a  feltétellel
fogadta el, hogy a támogatásból maradt 59.564,- Ft pénzmaradványt az önkormányzat
költségvetési számlájára 2018. január 31-ig fizesse vissza.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

d)  Madocsa  SE  Labdarúgó  Szakosztály  beszámolója  a  2017.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az elmúlt  évben 1 millió  forinttal  támogatta  a
Képviselő-testület  a  Labdarúgó  Szakosztály  működését,  melynek  felhasználásáról  pontos,
részletes  beszámoló készült.   Megkérdezte  az Egyesület  elnökét,  szeretné-e kiegészíteni  a
beszámolót.

Lénárt Gyula, az egyesület elnöke: Nagyon szép éveket zártunk, az utóbbi öt évben négy
alkalommal  voltunk  bajnokok.  Böde  Dani  révén  sok  ügyes  játékos  került  a  madocsai
csapatba. Sajnos a helyi fiatalok közül kevesen lépnek be a csapatba. Miután kikerülnek az ifi
csapatból, sokan abba hagyják a focit. Az utánpótlás biztosítására megpróbálják évről évre
megszervezni  a  „Bozsik  programot”.   Problémát  okoz,  hogy  társadalmi  munkás  edzőket
tudnak  foglalkoztatni,   ezek  a  fiatalok  három  műszakban  dolgoznak,  nem  érnek  rá
ugyanabban  az  időben  edzéseket  tartani.  Igyekeznek  megoldani,  hogy  legyen  madocsai
utánpótlás.  Az elmúlt évben fűnyíró traktorra pályázott az Egyesület, a támogatást azonban
még nem kapták meg. Az önkormányzat lelátó építésére nyújtott be pályázatot.  

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Sajnos  még  nincs  információnk  a  pályázat
elbírálásáról. 

Lénárt  Gyula,  az  egyesület  elnöke: Megköszönte  az  önkormányzat  által  biztosított
támogatást.  Szeretnék  ha  a  Képviselő-testület  a  továbbiakban  is  támogatná  az  Egyesület
működését. 

Blatt György képviselő: A falu sportszerető lakossága figyelemmel kíséri a csapatot, sokan
elkísérték  a játékosokat a vidéki mérkőzésekre is.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Az  ülést  megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság
tárgyalta  az  Egyesület  szakosztályai  részére  2017.  évben  biztosított   támogatások
felhasználásáról  készült  beszámolókat.  Felkérte  Vörös  Bálint  elnököt,  tájékoztassa  a
jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.

Vörös Bálint, a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Madocsa
SE beszámolóit a 2017. évi támogatások felhasználásáról. A Bizottság megállapította, hogy az
Egyesület  szakosztályai  a kérelmükben meghatározott  célokra használták fel  az elmúlt  évi
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önkormányzati  támogatást.  A Pénzügyi  Bizottság  a  Képviselő-testület  részére  elfogadásra
javasolta a beszámolókat.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat 
elfogadására:
„Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE  Labdarúgó
Szakosztálya 2017. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (I.24.) határozata

a Madocsa SE Labdarúgó Szakosztály 2017. évi támogatásának felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Madocsa SE Labdarúgó
Szakosztálya 2017. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

e)  Madocsa  SE  Női  Kézilabda  Szakosztály  beszámolója  a  2017.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Női Kézilabda Szakosztály is nagyon részletes
beszámolót készített az elmúlt évben végzett munkájáról. 850 000,- Ft-tal támogatta a Testület
a szakosztály működését, amit maradéktalanul fel is használtak. Szép eredményeket ért el a
csapat az elmúlt évben, azonban az utánpótlásról itt is gondoskodni kellene. 

Kisné Szili  Mária, a szakosztály vezetője: Valóban nagyon fontos lenne, azonban ehhez
szülői  segítség  is  szükséges.  Sajnos  kevés  gyerek  vállalja  szabadidős  tevékenységének  a
sportot. Ezt nem lehet erőltetni, nem kötelező iskolai tevékenység.

Szántó Zoltán alpolgármester: A beszámolókból  kitűnik,  hogy jól  együttműködött  a  két
kézilabda szakosztály,  egymást kiegészítve,  közös edzéseket tartottak,  aminek látszik is az
eredménye.  Jónak tartja,  hogy nem külön-külön próbálják  meg a támogatást  felhasználni,
hanem egyesítik a forrásokat, ezáltal sokkal hatékonyabb a felhasználása.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Kérte  a  Képviselőket  a  következő  határozati
javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa
SE Női  Kézilabda  Szakosztály  2017.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadta.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (I.24.) határozata

a Madocsa SE Női Kézilabda Szakosztály 2017. évi támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE  Női
Kézilabda  Szakosztály  2017.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

f)  Madocsa  SE  Férfi  Kézilabda  Szakosztály  beszámolója  a  2017.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  Férfi  Kézilabda  Szakosztály  beszámolója
szerint a tavalyi évi 600.000,- Ft támogatást teljes egészében felhasználták. 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat
elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa SE Férfi
Kézilabda Szakosztály 2017. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (I.24.) határozata

a Madocsa SE Férfi Kézilabda Szakosztály 2017. évi támogatásának felhasználásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE  Férfi
Kézilabda  Szakosztály  2017.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadta

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

g)  Madocsa  SE  Röplabda  Szakosztály  beszámolója  a  2017.  évi  támogatás
felhasználásáról

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Röplabda Szakosztály részére az elmúlt évben
250.000,-  Ft  támogatást  állapított  meg  a  Képviselő-testület,  amit  teljes  egészében
felhasználtak.

Lénárt  Gyula,  az  egyesület  elnöke: A  röplabda  csapat  a  támogatás  teljes  összegét  a
Sportcsarnok bérletére, és röplabda állvány vásárlására fordította. A térelválasztó függönnyel
kettéosztott csarnokban már két pályán lehet röplabdázni. Sokan vannak, van olyan alkalom,
hogy egy pálya kevés.
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A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat
elfogadására:  „Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE
Röplabda Szakosztály 2017. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (I.24.) határozata

a Madocsa SE Röplabda Szakosztály 2017. évi támogatásának felhasználásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsa  SE  Röplabda
Szakosztály 2017. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

h)  Madocsai  Református  Egyházközség  beszámolója  a  2017.  évben  a  karácsonyi
ünnepek megrendezéséhez biztosított támogatás felhasználásáról

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  Református  Egyházközség  110.000,-  Ft
támogatást kapott az elmúlt évben, amit teljes egészében a gyerekek karácsonyi ajándékára és
zenekari koncertre fordítottak.

Vajer Ferencné gondnok: A támogatás felhasználásáról csak pénzügyi elszámolást készített,
külön  beszámoló  nem  készült.  Igyekeznek  a  karácsonyt  a  gyerekekkel  a  templomban
megünnepelni,  az  idén  első  alkalommal  Borzavári  Róza  és  barátai  közreműködésével
karácsonyi   koncertet  is  tartottak,  ami nagyon jól  sikerült.  Ezen felül  az önkormányzattól
kapott támogatás segítségével csomagot készítettek minden gyerek részére. Megköszönte a
Képviselő-testület által biztosított támogatást.   

Vörös  Bálint,  a  pénzügyi  bizottság  elnöke:  A  Pénzügyi  Bizottság  a  Református
Egyházközség beszámolóját a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Kérem a  Képviselőket  a  következő  határozati
javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai
Református  Egyházközség  2017.  évi  támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolóját
elfogadta.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (I.24.) határozata

a Madocsai Református Egyházközség 2017. évi támogatásának felhasználásáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Református
Egyházközség 2017. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: A Képviselő-testület 2018. évi munkatervére vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez tartozó előterjesztést megkapták a
Képviselők.   Madocsa  Község  Önkormányzata   Képviselő-testületének  Szervezeti  és
Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testület munkaterv szerint tarja rendes üléseit. A
munkaterv tervezetét a polgármesternek minden év január 31-ig kell a Képviselő-testület elé
terjesztenie.  Jogszabályi  előírások  alapján  elkészítettük  a  Képviselő-testület  2018.  évi
munkatervét, amely tartalmazza a tervezett ülések időpontját, a közmeghallgatás időpontját és
helyét, a  jogszabály  által  kötelezően  tárgyalandó,  valamint  a  korábbi  években szokásosan
tárgyalt  témaköröket.  Ezek   év  közben  kiegészülnek  még  az  aktuálisan  felmerülő
feladatokkal. Az előterjesztés a Képviselők javaslatai alapján módosítható. 
 
Vörös Bálint, a pénzügyi bizottság elnöke: Az előterjesztésben szereplő napirendeket az év
során kötelezően tárgyalnia kell a Testületnek. 

Szántó Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben felsoroltakon kívül biztos lesznek még
rendkívüli  ülések,  pl.  pályázatokkal  kapcsolatosan  szükségessé  váló  döntések  esetén,
amelyekkel most még nem lehet számolni. 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Kérte  a  Képviselőket  a  2018.  évre  vonatkozó
munkaterv előterjesztés melléklete szerinti elfogadására.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
az alábbi  határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2018. (I.24.) határozata

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervének
elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 2018. évi 
munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: az érintettek részére történő megküldésre: 2018. február 9.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Bán Bálint Géza Képviselő 17 óra 55 perckor érkezik a Képviselő-testület ülésére.

4. Napirend tárgyalása

Tárgya: A  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó  pályázatokra
vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  Képviselő-testület  ülését  megelőzően  a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó
pályázatokra  vonatkozó  előterjesztést.  Felkérte  a  Bizottság  elnökét,  tájékoztassa  a
jelenlévőket a napirenddel kapcsolatosan az ülésen elhangzottakról.

Vörös  Bálint,  a  pénzügyi  bizottság  elnöke: A  Képviselő-testület  2017.  decemberi  13-i
ülésén döntött arról, hogy pályázatot kíván  benyújtani a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány által meghirdetett pályázati célokra. Minden pályázat útján elnyerhető támogatásra
nagy  szüksége  van  az  önkormányzatnak,  mert  a  költségvetés  sok  mindenre  nem biztosít
lehetőséget.  Örülünk,  ha  a  pályázatokhoz  szükséges  önerőt  biztosítani  tudjuk  a
költségvetéséből.  A  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  a  polgármester  asszony  tájékoztatta  a
Bizottság  tagjait  a  pályázatok  feltételeiről,  az  egyes  pályázati  célok  megvalósításához
szükséges önerő összegéről. Az ülésen elhangzottak alapján a Pénzügyi Bizottság javasolta a
Képviselő-testület részére a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a pályázatok
benyújtását.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
által meghirdetett pályázati lehetőségek  alapján az önkormányzatnak öt pályázat benyújtására
van lehetősége az Alapítványhoz. Szeretne az önkormányzat megragadni minden pályázati
lehetőséget,  ezért  a  december  13-i  ülésen  mind  az  öt  pályázat  benyújtására  vonatkozóan
meghatározta a Testület a pályázati célokat. Elsőként „Az Életminőséget javító beruházások”
pályázati ablakban a Sportcsarnok vizesblokkjának a felújítására szeretne az önkormányzat
pályázatot benyújtani. Elkészült a Sportcsarnok kiviteli terve. Az épület teljes felújításának
költsége 147 millió forint, ezért a munkákat ütemekre kellett bontani. Úgy ítéltük meg, hogy
elsőként a vizesblokk felújítását kellene megoldani,  mert  ez a feladat az, amit külön lehet
kezelni.  A  vizesblokk  felújításának  összes  költsége  53.854.828,-  forint.  A  költség
nagyságából  eredően a beruházás  közbeszerzési  eljárás  alá  esik,  ezért  az összes  költséget
növeli  még  az  1.270  ezer  forint  közbeszerzési  és  műszaki  ellenőri  díj,  a  pályázat  teljes
költsége  55.124.828,-  forint.  A  pályázat  70  %-ban  támogatott,  az  elnyerhető  támogatás
összege  38.587.379,- forint,  melyhez  16.537.449,- forint önerőt kell az önkormányzatnak a
2018. évi költségvetésében biztosítania. Elmondta, hogy az önkormányzat az idei évre még
költségvetéssel  nem rendelkezik.  Tájékoztatta  a Pénzügyi Bizottságot,  hogy a tavalyi  évet
jelentős pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat, ami biztosítékul szolgál arra, hogy ezt az
önerőt az önkormányzat a költségvetésében biztosítani tudja. A következő pályázati célként a
„Biztonságos  életvitelt  segítő  beruházások”  pályázati  ablak  keretében  járdák  felújítására
kívánnak pályázni, a Fő utca –Paksi útig terjedő szakaszára, a Fő utca – Kender utca sarkáig
terjedő szakaszra, a Temető hátsó bejáratától az Iskola sarkáig terjedő járdaszakaszra, a Határ
utca jobb oldalán történő járda kialakítására, valamint a Bölcskei úton a Kender utca sarkától
az Újkender utca sarkáig történő járda felújítására. A tervezett járdaszakaszok felújításának
költsége  14.610  ezer  forint.  A  kuratórium  döntése  szerint  településenként  egy  15  millió
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forintos pályázatot teljes egészében támogat az Alapítvány, ezért az önkormányzatnak ehhez
nem kell önerőt biztosítania.
Harmadik  pályázati  célként  „Az  Energetikai  racionalizálási  projektek  megvalósításának
támogatása”  elnevezésű  pályázati  ablakban  a  Hivatal  épületének  hőszigetelését,
nyílászáróinak cseréjét  és fűtéskorszerűsítését kívánják megvalósítani.  A felújítási  munkák
költsége 35.770.217,- forint, és mivel közbeszerzés alá esik, ezért az összes költséget növeli
még az 1.016 ezer forint közbeszerzési és műszaki ellenőri díj, így a pályázat teljes költsége
36.786.217,- forint. A pályázat 80 %-os támogatottságú, ezért ehhez az önkormányzatnak a
2018. évi költségvetésében 7.357.243,- forint önerőt kell biztosítania. 
Negyedik pályázati célként a „Településfejlesztési tervek és egyes helyi beruházások komplex
tervezési  folyamatának  megvalósítása”  pályázati  ablakban  az  óvoda  udvarán  lévő  külön
épület bölcsődévé alakítására vonatkozó tervek elkészítéséhez szeretnének támogatást nyerni.
A tervek elkészítésének költsége 4.991.100,- forint. Végül a „Közösségi települési programok
támogatása”  pályázati  ablakban  az  augusztus  11-én  megrendezésre  kerülő  XXI.  Falunap
megvalósításához pályáznak támogatásra. A pályázaton elnyerhető összeg egy millió forint.
Ezek  a  célok  önerő  biztosítása  nélkül  pályázhatók.  Véleménye  az,  hogy a  70 – 80 %-os
támogatottságú  pályázati  lehetőségeket  mindenképpen  ki  kell  használnia  az
önkormányzatnak.   A  községben  végzett  felújítási  munkák  nagy  részét  is  pályázati
lehetőségek kihasználásával tudta a település megvalósítani, hiszen sokkal több értéket tudtak
teremteni ezek lehetőségével, mint amit az önkormányzat saját költségvetése biztosított volna.
Összegezve az elmondottakat, az önkormányzatnak a 2018. évi költségvetésében 23.894.691,-
forint  önerőt  kell  biztosítania  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz
benyújtandó pályázatokhoz.

Böde Istvánné képviselő: Kérte, hogy erről a lakosság is pontosan tájékoztatás kapjon, mert
hozzá már olyan információ érkezett, hogy az önkormányzat hatalmas költségvetési hiánnyal
gazdálkodik.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Nem  tudom  milyen  költségvetési  hiányról
beszélnek,  mert  az önkormányzat  az elmúlt  évet  53 millió  forint pénzmaradvánnyal  zárta,
ezen felül a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány az idén utalta át az Ifjúsági Ház
kialakítására elnyert pályázat megvalósításához megelőlegezett 14 millió forintot. Nem tudja,
hogy ebből hogy keletkezhetne költségvetési hiány? Ha nem lennének valósak ezek az adatok,
nem merte volna a Képviselő-testület elé terjeszteni az imént említett pályázatokat.
A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testületnek egyenként kell döntést hoznia. 

Kérte a Képviselőket az előterjesztés melléklete szerinti I. határozati javaslat elfogadására. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 
a következő határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018.(I.24.) határozata

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 2. pályázati ablakban  pályázat
benyújtásáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat
pályázatot  nyújt  be  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  2017.  évi  pályázati
felhívás „2.) Az életminőséget javító beruházások” pályázati ablakban.
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A pályázat keretében a Sportcsarnok vizesblokk felújítását kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 16.537.449,- Ft önerőt 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az előterjesztés melléklete
szerint II. határozati javaslat elfogadására.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018.(I.24.) határozata

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 3. pályázati ablakban  pályázat
benyújtásáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat
pályázatot  nyújt  be  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  2017.  évi  pályázati
felhívás „3.) Biztonságos életvitelt segítő beruházások” pályázati ablakban.
A pályázat keretében az alábbi járdaszakaszok felújítását kívánja megvalósítani:

- Fő utca (Művelődési ház felől) - Paksi út sarkáig 
- Fő utca (Faluháztól) – Kender utca sarkáig 
- Temető (hátsó bejárat) – Iskola sarkáig  
-  Határ utca jobb oldalán 
- Bölcskei út (Kender utca saroktól) – Újkender utca sarokig

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az előterjesztés melléklete
szerinti III. határozati javaslat elfogadására.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018.(I.24.) határozata

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 4. pályázati ablakban  pályázat
benyújtásáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat
pályázatot  nyújt  be  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  2017.  évi  pályázati



14

felhívás  „4.)  Energetikai  racionalizálási  projektek  megvalósításának  támogatása”  pályázati
ablakban.
A  pályázat  keretében  a  Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Madocsai  Kirendeltsége
Madocsa, Fő u. 24. szám alatti épületének nyílászáró cseréjét és fűtéskorszerűsítését kívánja
megvalósítani.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 7.357.243,- Ft önerőt 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az előterjesztés melléklete
szerinti IV. határozati javaslat elfogadására.  

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018.(I.24.) határozata

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 6. pályázati ablakban  pályázat
benyújtásáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat
pályázatot  nyújt  be  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  2017.  évi  pályázati
felhívás  „6.)  Településfejlesztési  tervek  és  egyes  helyi  beruházások  komplex  tervezési
folyamatának támogatása” pályázati ablakban.
A pályázat keretében a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda (Madocsa, Paksi út 19.) udvarán lévő
külön épület bölcsődévé alakítására vonatkozó tervek elkészítését kívánja megvalósítani.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az előterjesztés melléklete
szerinti V. határozati javaslat elfogadására

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018.(I.24.) határozata

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 7. pályázati ablakban  pályázat
benyújtásáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat
pályázatot  nyújt  be  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítvány  2017.  évi  pályázati
felhívás „7.) Közösségi települési programok támogatása ” pályázati ablakban.
A pályázat keretében a 2018. augusztus 11-én tartandó XXI. Madocsai  Falunapot kívánja
megvalósítani.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

Soós  Ferencné  képviselő: Bízzunk  benne,  hogy  a  benyújtott  pályázataink  kedvező
elbírálásban részesülnek.

Szántó Zoltán alpolgármester: A pályázatok bekerülési költségét összeadva 24 millió forint
önerővel összértékben 113 millió forintos feladatokat lehet megoldani abban az esetben, ha a
pályázataink az önkormányzat számára kedvező elbírálásban részesülnek.  Nagyságrendekkel
több feladat valósítható meg az Alapítvány támogatásával.

5. Napirend tárgyalása

Tárgya: A  község  településképének  védelméről  szóló  6/2017.  (VII.3.)  önkormányzati
rendelete módosítására irányuló javaslat tárgyalása

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai  Klára polgármester: Felkérte  az aljegyző asszonyt,  röviden foglalja
össze a napirend tárgyalásának szükségességét.

Tubáné  Benák  Ibolya  aljegyző: Az  előzményekről  tájékoztatta  néhány  mondatban  a
jelenlévőket.  2016  nyarán  lépett  életbe  a  települések  védelméről  szóló  törvény,  amely
felhatalmazást  adott  az  önkormányzatoknak  arra,  hogy  saját  rendeletükben  szabályozzák
azokat az előírásokat, amelyekről úgy gondolták, hogy  biztosítani tudják azt, hogy az adott
település településképe megmaradhasson. A Képviselő-testület ennek eleget téve megkezdte
az eljárást. Az eljárás meglehetősen szigorú, központi jogszabály határozza meg, hogy ennek
során mely szakhatóságokat kell megkeresni, illetve hogy  lakossági véleményeztetést is le
kell  folytatni.  A településképi  rendeletet  a  Képviselő-testület  ennek  eredményeként  2017.
júniusában fogadta el. Ezt követően a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kifogással élt,
hogy a szakvéleményükben kiadott vélemény nem teljesen szerepel a rendeletben. Kifogását
megküldte  a  Tolna  Megyei  Kormányhivatalnak.  Ennek  eredményeként  a  Kormányhivatal
törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé a rendelet módosítására. A Képviselő-
testület  a  törvényességi  felhívásnak  eleget  téve  megindította  a  településképi  rendelet
módosítására  irányuló  eljárást,  melynek  keretében  újból  be  kellett  szerezni  a
szakvéleményeket az illetékes hatóságoktól, illetve két lakossági fórumot is kellet tartani –
ezek  2017.  október  25-én,  és  december  13-án  történtek  meg.  A  beérkezett  szakhatósági
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állásfoglalások, illetve a lakossági vélemények alapján készült egy szakmai beszámoló, amit
az eljárás  során közreműködő főépítész,  illetve  a tervező cég képviselője  állított  össze.  A
beszámolót a Képviselő-testület  megkapta.  A településképi rendelet  meghatározza egyrészt
hogy melyek azok a területek, amelyek helyi védettséget élveznek, másrészt meghatározza a
településképileg védett területet – ami a Torony utca, Fő utca, Kender utca határvonalain belül
terül  el.  Ezekre  a  területekre,  illetve  épületekre  állapít  meg  a  rendelet  olyan szabályokat,
amivel az adott településrész, illetve az adott épület jellege  megőrizhető. Ez a szabályozás
eltér a település más részére vonatkozó szabályoktól. A Képviselő-testületnek most meg kell
tárgyalnia  a  vélemények  összesítéséből  készült  beszámolót,  illetve  el  kell  fogadnia  a
településképi rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. 

Vörös  Bálint,  a  pénzügyi  bizottság  elnöke: Gyakorlatilag  a  módosításban  kiegészítésre
került  a  rendelet  a  korábban kifogásolt  dolgokkal. A rendeletet  a módosításokkal el kell
fogadnia a Testületnek. Javasolta az elfogadását.

Szántó Zoltán alplgármester: Úgy tűnik, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a
rendelet módosítása ellen már nem emelt kifogást.

Tubáné Benák Ibolya aljegyző: Az állami főépítész még írt néhány követelményt, amit az
alaprendeletben korábban  nem kifogásolt, ezek is bele kerültek a  módosító rendeletbe.

Szántó Zoltán alpolgármester: A zöldterület nagyságának emelése, és a reklámhordozók és
egyéb  műszaki  berendezésekkel  kapcsolatos  darabszámok  meghatározása  is  szerepelt  az
előírások között. 

Gelencsérné Tolnai  Klára polgármester: A beszámolóban szerepel  a  lakossági  fórumon
Döme Gábor által  elhangzott  javaslat  is, a falusias lakóterületen szűkösnek tartotta az egy
telken  belüli  350  m2 –es  maximális  beépíthetőséget,  és  arra  kért  bennünket,  hogy  ezt  a
szabályozást  gondoljuk  át.  Ezt  azonban  a  rendezési  tervünket  készítő  szakemberek  nem
fogadták el.  

Vörös Bálint, a pénzügyi bizottság elnöke: Véleménye szerint nem is kevés a 350 m2.

Szántó Zoltán alpolgármester: Lakóövezetben semmiképpen sem.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Véleményüket  azzal  indokolták,  hogy  néhány
hektáros  családi  gazdaság  kiszolgálásához  elegendő  hely  marad  a  lakóépület  mellett  a
gazdasági  épületek számára.  Nagyobb infrastruktúrát  igénylő gazdaságok telephelyeit  nem
praktikus falusias lakóterületen belül kialakítani, erre szolgálnak a különleges mezőgazdasági
üzemi  területek.  A településszerkezet  megóvása  érdekében  nem emelik  meg  a  350 m2-es
beépítési korlátot. 

Bán  Bálint  Géza  képviselő: Ezzel  nem  értett  egyet,  megemelné  a  beépíthető  terület
nagyságát.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Ennek biztos meg vannak a szabályai.

Bán Bálint Géza képviselő: A „Gödrökben” meg lehetne emelni ezt a területnagyságot.
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Egyenként nem lehet rendelkezni. Övezetekre lett
bontva a település, az övezetekben egységesen kell rendelkezni. 

Bán Bálint Géza képviselő: Szorgalmazzák, hogy fejlődjön a vidék, tartsanak állatokat az
emberek,  de  másik  jogszabállyal  megakadályozzák  ezt.  Folyamatosan  küszködik  ezzel  a
problémával,  tudja miről  van szó.  Nincsenek néhány hektáros gazdaságok. Vagy 50 – 60
hektáros családi gazdaságok vannak, vagy nem foglalkoznak az emberek semmivel. A gépek
tárolásához azonban helyre van szükség. Ezzel a rendelkezéssel azonban nem tud mit csinálni.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzik el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Kérte  a  Testületet  az  előterjesztés  melléklete
szerinti határozati javaslat elfogadására.  

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018. (I.24.)  határozata 

a község településképének védelméről szóló 6/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelet
módosítására irányuló eljárás  során beérkezett véleményekről

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2017. (IX.27.)  határozatában
döntött a község településképének módosítására irányuló eljárás megindításáról.

1.) A Képviselő-testület 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.) 43/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, a településképi rendelet készítésének
véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket megismerte. 

2.) A  határozat  1.  mellékletét  képező  partnerségi  egyeztetés  jegyzőkönyvében  szereplő
lakossági véleményekre,  és a hatóságok által megküldött állásfoglalásokra - a határozat
2. mellékletét képező beszámolóban - adott válaszokkal egyetért, azt elfogadja.

3.) A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a Eljr.  43/B.  §  (1)  bekezdésében
foglaltak szerint gondoskodjon az elkészült dokumentumok közzétételéről.

Határidő: Eljr. szerinti határidő
Felelős: polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket a község településképének
védelméről szóló 6/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi rendeletet alkotta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a község településképének védelméről szóló 6/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról



18

6. Napirend tárgyalása

Tárgya: Madocsai Kölyökkuckó Óvoda éves nyitva tartására vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  napirendhez  kapcsolódó  előterjesztést
megkapták a Képviselők. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a fenntartó dönt az
óvoda  heti  és  éves  nyitvatartási  idejének  meghatározásáról.  Jogszabályi  rendelkezés
értelmében  az  óvoda  nyári  zárva  tartásáról  legkésőbb  február  15-ig,  a  nevelés  nélküli
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az
óvoda vezetőjének javaslata alapján az óvoda 2018. július 6-ig teljes nyitva tartási  időben
üzemel, 2018. július 9-től július 27-ig zárva tart. 2018. július 30-tól augusztus 3-ig ügyelet
lesz, augusztus 6-tól ismét teljes a nyitva tartás. 
Kérte a Képviselő-testületet az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:

Madocsa  Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2018. (I.24) határozata

a   Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2018. évre vonatkozó éves nyitva tartási idejének           
meghatározásáról

Madocsa   Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Kölyökkuckó
Óvoda 2018. évi éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozta meg:

                            2018. július 6-ig - teljes nyitva tartási idő
    2018. július 9-től július 27-ig - zárva
    2018. július 30-tól augusztus 3-ig - ügyelet
    2018. augusztus 6-tól    - teljes nyitva tartási idő

Határidő: az intézmény értesítésére 2018. január 25.  Az intézmény a szülőket  2018.
február 15-ig értesíti.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

7. Napirend tárgyalása

Tárgya: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a
köznevelési  feladatokat  ellátó  hatóság  meghatározza  és  közzé  teszi  az  iskolák  felvételi
körzetét,  valamint  a  pedagógiai  szakszolgálatot  ellátó  intézmény  működési  körzetét.  A
felvételi  körzetek  megállapításához  a  köznevelési  feladatotokat  ellátó  hatóságnak  be  kell
szerezni  az  érdekelt  települési  önkormányzatok  és  az  illetékes  tankerületi  központ
egyetértését. A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. január 8-án megküldött javaslatában a
településen  működő  Madocsai  Református  Általános  Iskola  felvételi  körzetét  Madocsa
közigazgatási  területében jelölte  meg.  Kérte  a Képviselő-testületet  az előterjesztés  szerinti
határozati javaslat elfogadására.
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A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 18/2018. (I.24.) határozata

az általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításáról

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tolna  Megyei
Kormányhivatal  TO-01B/12/153-3/2018.  iktatószámú,  az  általános  iskolák  felvételi
körzetének megállapítására vonatkozó javaslatát megtárgyalta, és azt az előterjesztés
1. melléklete szerint  elfogadta.

Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal értesítése: 2018. február 15.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

8. Napirend tárgyalása

Tárgya: „Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat” felhívás tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Szita  Károly,  Kaposvár  polgármestere  az
előterjesztett  felhívással   megkereste  meg az  önkormányzatot.  A felhívásban  azt  kérték  a
települések Képviselő-testületeitől, hogy utasítsák el a Soros-tervet, és azt, hogy a településen
bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Hozzon a Testület   döntés arról,  hogy a településekre komoly fenyegetést  jelentő tömeges
betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a
Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. A felhívást minden képviselő
megkapta. 

Vörös  Bálint,  a  pénzügyi  bizottság  elnöke: Sokat  gondolkodtam  a  napirenden.
Messzemenőkig nem értek egyet azzal, hogy a helyi önkormányzatokat bele akarják vonni az
országos politikai kérdésekbe, illetve az azokkal kapcsolatos döntésekbe. Ez nem azt jelenti,
hogy nem értek egyet a tartalmával, de azt gondolom, hogy azt mindenkinek magának kell
eldöntenie, hogy egyetért a felhívásban megfogalmazottakkal, vagy sem. 
A  Képviselő-testület  az  adott  település  lakosságát  képviseli,  tehát  a  lakosság  véleménye
alapján  kellene  döntést  hoznia.  Igazából  nem ismerik  a  lakosság  véleményét,  ezért  nincs
információja,  mi  alapján  döntsön  úgy,  hogy  egyetért  a  határozati  javaslatban
megfogalmazottakkal.  Mindig az volt az elve,  hogy a helyi önkormányzati  munkát el  kell
választani  az  országos  politikától,  ezért  a  javaslattal  nem ért  egyet.  Mint  magánszemély
kinyilatkozta,  hogy  nem  akar  bevándorlókat,  és  nem  akarja  a  Soros-tervet,  de  mint
önkormányzati képviselő ebben a kérdésben tartózkodni fog a szavazástól.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület az elmúlt évben már hozott
döntést a betelepítés elutasításáról. A jelenlegi javaslat arra épül. Ettől  függetlenül dönthet
úgy  a  testület,  hogy  a  napirend  tárgyalását  követően  nem  hoz  döntést,  vagy  a  döntését
későbbre halasztja.
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Böde Istvánné képviselő: Abban igaza van a Bálintnak, hogy a lakosságot meg kell kérdezni,
de volt ebben a témában  országos népszavazás,  ahol elsöprő többséggel szavazták meg a
betelepítés elutasítását.

Szántó Zoltán alpolgármester: A szavazóköri körzetadatokból tudjuk a lakosság részvételi
arányát. 53 %-os részvétel volt Madocsán, 99 %-ban utasították el a betelepítést. 

Soós Ferencné képviselő:  A következő mondatokkal  nagyon egyetértek,  és  támogatom a
határozat meghozatalát,  azonban  ez mindenkinek a lelkiismeretére van bízva. A mondat a
következő:  „ nem akarjuk feladni  kultúránkat  és szokásainkat,  nem akarjuk,  hogy félelem
uralkodjon  el  a  magyar  településeken.  Mi  a  biztonságos  jelenre  és  a  biztonságos  jövőre
szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük
meg hazánkat.” Véleménye szerint ezt kell szem előtt tartani.

Vörös Bálint, a pénzügyi bizottság elnöke: Az önkormányzatokat megszavaztatják ebben a
kérdésben, hogy aztán nyugodtan mondhassa a kormány, hogy az önkormányzatok döntései
alapján hozták meg a törvényüket. A törvényalkotók nem mi vagyunk!

Soós Ferencné képviselő: A kormánytól függetlenül szavazunk az emberekre, az emberek
biztonságára. Bármilyen kormány van hatalmon, akkor is állást kell foglalniuk abban, hogy ne
kelljen félniük, ne jöjjenek ide idegenek.

Bán  Bálint  Géza  képviselő: Ebben  a  kérdésben  nem  tudják  megkérdezni  a  település
lakosságát, fel kell vállalniuk a döntésünket. Mindenki döntsön saját belátása szerint.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Kérte a Képviselőket az előterjesztés melléklete
szerinti határozat  elfogadására. 

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  6  igen  szavazattal,  1
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2018. (I.24.) határozata

a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és
azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: 2018. január 31. a határozat megküldésére

2. Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a
településekre  komoly  fenyegetést  jelentő  tömeges  betelepítés  miatt  felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: 2018. január 31., a határozat megküldésére
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9. Napirend tárgyalása

Tárgya: Egyebek

a) Törjék Ferencné Madocsa, Kishegy u. 21. szám alatti lakos lemondása a Pénzügyi
bizottsági tagságáról

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a tegnapi
nap folyamán érkezett levélben Törjék Ferencné lemondott a Pénzügyi bizottsági tagságáról.
Kérte a Képviselőket a döntésének elfogadására. Erzsike külsős tagként vett részt a Pénzügyi
Bizottság munkájában. Lemondását a Testületnek el tudomásul kell vennie, és a következő
ülésre  új  külsős  tagot  kell  jelölni.  Kérte  a  Képviselőket  az  alábbi  határozati  javaslat
elfogadására:  „Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Törjék  Ferencné
Madocsa,  Kishegy  u.  21.  szám  alatti  lakos,  a  Képviselő-testület  Pénzügyi  Bizottságának
külsős tagja, bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul vette.”

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018. (I.24.) határozata

Törjék Ferencné Pénzügyi bizottsági tagsága lemondásának elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Törjék Ferencné Madocsa,
Kishegy u. 21. szám alatti lakos, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának külsős
tagja, bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul vette.

Határidő: Törjék Ferencné értesítésére: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

b) Lakossági kérdések, hozzászólások

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Megkérdezte,  van-e  valakinek  kérdése,
észrevétele az elhangzottakhoz?

Bedzsula Bálint madocsai lakos: Kérdezte, hogy január 19-én volt tájékoztatás a tervezett
kavicsbányával kapcsolatban, amiről közleményt is adott ki az önkormányzat. Készült-e erről
valami feljegyzés, amit meg lehetne nézni?

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Nem készült feljegyzés.

Bedzsula Bálint madocsai lakos: Köszönöm.

Vajer Ferencné madocsai  lakos: A bölcsődével  kapcsolatban elhangzott,  hogy bizonyos
gyerekszám fölött kötelezővé tehetik a településeknek a bölcsőde működtetését.

Tubáné Benák Ibolya aljegyző:  Ha legalább 40 fő három évesnél fiatalabb gyerek van a
településen.

Vajer Ferencné madocsai lakos: Nálunk van ennyi gyerek?
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Tubáné Benák Ibolya aljegyző: Igen

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A település rendelkezik a jogszabály által előírt
adottságokkal. Ha 5 fő kéri gyermekének a bölcsődei elhelyezését, meg is kell oldanunk.

Vajer  Ferencné  madocsai  lakos: A pályázatok  között  szerepelt  a  Polgármesteri  Hivatal
nyílászáróinak cseréje. Mire vonatkozik ez? Az épületen egyszer már történt ablakcsere.

Gelencsérné Tolnai  Klára polgármester: A folyosó és a  tárgyaló  helyiség ablakainak a
cseréjét terveztük. Nagyon rossz állapotban vannak, nagyon rosszul záródnak.

Bedzsula Bálint  madocsai  lakos: Kérdezte,  hogy az augusztus 10-én,  a földtulajdonosok
részére tartott tájékoztatón készült-e feljegyzés?

Tubáné Benák Ibolya aljegyző: Igen, készült, de ezt már délelőtt elmondtam

Bedzsula Bálint madocsai lakos: Meg lehet ezt nézni?

Tubáné Benák Ibolya aljegyző: Nem volt elég idő a jegyző asszonnyal történő konzultálásra
ez ügyben. Délelőtt már tájékoztatta,  holnap ad erre választ.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megkérdezte a jelenlévőket, van-e még valakinek
kérdése, észrevétele?

Az ülésen több hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester asszony az ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára                               dr. Orbán Zsuzsanna
polgármester                   jegyző

Böde Istvánné                 Szántó Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítők


