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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület által 2018. április 4-én 17 
órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

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

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 lakosság részéről öt fő, Csapó Jánosné
jegyzőkönyvvezető.

Napirend előtt:

Gelencsérné Tolnia Klára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület rendkívüli ülésén
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a hét tagú Képviselő-testületből 6
fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta megválasztani.

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

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Böde  Istvánné  és
Vörös Bálint Képviselőket javasolta megválasztani.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal –
Böde Istvánné és Vörös Bálint 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 napirendet tárgyalta:

1. Javaslat  a  Képviselő-testület  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  döntésének
meghozatalára
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

2. Javaslat a „Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvoslakás
felújítása” című, TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat keretében
kivitelezési  munkák  elvégzésére,  vállalkozási  szerződés  keretében  –  közbeszerzési
eljárás megindítására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

3. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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4. Javaslat a fogorvosi alapellátás biztosítására kötött megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

5. „Madocsa településnév használatára irányuló civil kérelmek tárgyalása 
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

1. Napirend tárgyalása

Tárgya: Javaslat a Képviselő-testület helyi népszavazás elrendeléséről szóló döntésének 
meghozatalára
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  napirendhez  kapcsolódó  előterjesztést
megkapták  a  Képviselők.  Az  előterjesztésben  az  aljegyző  asszony  nagyon  részletesen,
időrendi sorrendben összefoglalta  az eseményeket 2018. január 18. napjától, amikor Törjék
Gábor Ferenc, Kánnai István, Rácz István, Bacs Sándor, ifj. Törjék István az aláírásgyűjtő ív
mintapéldányával együtt helyi népszavazásra jogosult kérdéseket nyújtottak be személyesen a
Helyi Választási Bizottsághoz a kérdések hitelesítése céljából. Senki előtt nem ismeretlen a
folyamat,  hiszen  mindannyian  részesei  vagyunk,  tudjuk,  hogy  miért  indult  el  a
kezdeményezés,  és  mit  szeretnénk elérni  vele.  2018.  március  29-én  tájékoztatást  kapott  a
Helyi  Választási  Bizottság  elnökétől,  hogy a népszavazásra  javasolt  kérdések tekintetében
összegyűjtött, és ellenőrzött  aláírások száma elérte a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számot. A Képviselő-testület  feladata,  hogy döntést hozzon a helyi népszavazás
elrendeléséről. A népszavazás kezdeményezésére benyújtott kérdésekre vonatkozóan külön-
külön kell döntést hoznia a Testületnek.

Felkérte a Képviselőket a  „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén
homok- és kavicsbánya létesüljön? kérdésben helyi népszavazás elrendelésére vonatkozóan a
az írásban kiküldött határozati javaslatnak megfelelően a szavazásra.

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2018.(IV.04.) határozata 

a   „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya  
létesüljön?   kérdésben   helyi népszavazás elrendeléséről  

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről,
az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a  népszavazási  eljárásról  szóló  2013.  évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 53. §-ában kapott  felhatalmazás alapján  a
Kánnai István (Madocsa, Bölcskei út 78.), Rácz István (Madocsa, Kis u. 39.), Bacs Sándor
(Madocsa, Kis u. 14.), ifj. Törjék István (Madocsa, Újkender u. 18.) és a kapcsolattartó Törjék
Gábor  Ferenc  (Madocsa,  Kishegy  u.  21.)  szervezők  által  helyi  népszavazásra  javasolt,  a
Madocsai Helyi Választási Bizottság 1/2018.(II.14.) határozatával hitelesített  „Támogatja-e
Ön,  hogy  Madocsa  Község  közigazgatási  területén  homok-  és  kavicsbánya  létesüljön?”
kérdésben 
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helyi népszavazást rendel el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi népszavazás költségvetését
az 54/2018.(IV.04.) határozatában állapítja meg. A helyi népszavazás költségeit a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.

A határozat ellen  annak közzétételét  követő 15 napon belül a Szekszárdi Törvényszékhez
(7100 Szekszárd,  Dózsa Gy. u. 2.) címzett,  de  a Madocsai Helyi Választási  Bizottságnál
(7026 Madocsa, Fő u. 24.) benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.
A  határozat  közzétételének  időpontja  2018.  április  4.  17.30  óra közzétételének  helye:  a
helyben szokásos módon a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége
Madocsa,  Fő  u.  24.  szám  épületének  folyosóján  elhelyezett  hirdetőtábla,  valamint  az
önkormányzat   www.madocsa.hu honlapja. 
 Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi
munkanapon jár le. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
a határidő utolsó napján 16.00 óráig megérkezzen.
A  bírósági  felülvizsgálati  kérelmet  az  ügyben  érintett  természetes  és  jogi  személy,  jogi
személyiség  nélküli  szervezet  személyesen  vagy  levélben,  illetve  olyan  elektronikus
dokumentumként nyújthatja be, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített
elektronikus aláírásával látott el.
A bírósági  felülvizsgálati  eljárásban  az  ügyvédi  képviselet  kötelező,  a  jogi  szakvizsgával
rendelkező  személy  saját  ügyében  ügyvédi  képviselet  nélkül  is  eljárhat.  Ha  a  bírósági
felülvizsgálat  iránti  kérelem  elektronikus  dokumentumként  kerül  benyújtásra,  annak
mellékleteit a kérelmezőnek oldalhű másolatban, elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A Bírósági eljárás illetékköteles.

INDOKOLÁS

 Kánnai István (Madocsa, Bölcskei út 78.), Rácz István (Madocsa, Kis u. 39.), Bacs Sándor
(Madocsa, Kis u. 14.), ifj. Törjék István (Madocsa, Újkender u. 18.) és a kapcsolattartó Törjék
Gábor Ferenc (Madocsa, Kishegy u. 21.) szervezők 2018. január 18. napján az aláírásgyűjtő
ív mintapéldányával együtt  helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtottak be a Madocsai
Helyi Választási Bizottsághoz ( a továbbiakban: HVB) a kérdés hitelesítése céljából. 
A  HVB a   „Támogatja-e  Ön,  hogy  Madocsa  Község  közigazgatási  területén  homok-  és
kavicsbánya létesüljön?” kérdést az 1/2018.(II.14.) határozatával   hitelesítette.
Madocsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  népszavazás
kezdeményezéséhez  szükséges  választópolgárok  számáról  szóló  8/2017.  (VII.3.)
önkormányzati rendelete 1. §-a szerint:
 „1. § Helyi népszavazást a madocsai választópolgárok húsz százalékának megfelelő számú
választópolgár kezdeményezhet.” 
A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján Madocsa községben 2018. március 7.
napján  a  központi  névjegyzékben  szereplő  választópolgárok  száma  1578 fő,  így  az
önkormányzati  rendelet  alapján  a  népszavazás  kezdeményezéséhez  316  fő  madocsai
választópolgár aláírása volt  szükséges.  A  szervezők kapcsolattartója  a Helyi  Választási
Iroda  vezetőjétől  a  hitelesítési  záradékkal  ellátott  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányait  2018.
március  7-én  vette  át,  amelyek  másolati  példányain  összegyűjtött  aláírásokat  a  szervezők
2018. március 14-én nyújtották be a HVB-hez.
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A  HVB  a  „Támogatja-e  Ön,  hogy  Madocsa  Község  közigazgatási  területén  homok-  és
kavicsbánya  létesüljön?”kérdésben  a  3/2018.(III.23.)  határozatában  az  aláírások
ellenőrzésének   eredménye  alapján  megállapította,  hogy  az  összegyűjtött  aláírások  száma
eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számot.
Az Nsztv. 50. §-ának megfelelően a HVB Elnöke  az aláírások ellenőrzésének eredményéről -
az azt  megállapító  határozat  jogerőre  emelkedését  követően -    2018. március  29.  napján
tájékoztatta Madocsa Község Polgármesterét.

Az Nsztv. a helyi népszavazás elrendeléséről az alábbiak szerint rendelkezik:

„52. § A polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 43. §
(2) bekezdése vagy az 50. § szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi testületi
ülésen bejelenti.

53. § A helyi népszavazás elrendeléséről az 52. § szerinti bejelentést követő harminc napon
belül dönt a képviselő-testület.”

„55.  §  (1)  A  képviselő-testület  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  határozata
tartalmazza a helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a helyi népszavazás
költségvetéséről.  A  kérdést  a  kezdeményezésben  megfogalmazott  formában  kell  helyi
népszavazásra bocsátani.

(2)  A  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  határozatot  az  önkormányzat  hivatalos
lapjában,  illetve  a  helyben  szokásos  módon  közzé  kell  tenni.  A  polgármester  a  helyi
népszavazás elrendeléséről tájékoztatja a helyi választási bizottság elnökét.”

Fentieknek megfelelően  a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést Madocsa Község
Polgármestere jelen ülésen bejelentette, melyet követően a Képviselő-testület azonnal döntött
a helyi népszavazás elrendeléséről.
A Képviselő-testület a helyi népszavazásra bocsátott kérdés tekintetében a  helyi népszavazás
költségvetését  az  54/2018.(IV.04.)  határozatában  állapítja  meg.  A  helyi  népszavazás
költségeit a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

A  Képviselő-testület  elrendeli  határozatának  2018.  április  04-én  17.30  órakor  történő
közzétételét  a  helyben  szokásos  módon,  amely  a  Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Madocsai  Kirendeltsége  Madocsa,  Fő  u.  24.  szám  épületének  folyosóján  elhelyezett
hirdetőtábla, valamint az önkormányzat   www.madocsa.hu honlapja. 
A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert a HVB elnökének tájékoztatására.

A Képviselő-testület határozatát a fenti jogszabályhelyek alapján hozta meg.  A jogorvoslatról
való tájékoztatás az Nsztv. 58. § - án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
223. §-án, 224. § - án, az illetékről szóló tájékoztatás  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 37. § (1) bekezdésén alapul.

Határidő: közzététel: 2018. április 04-én, 17.30 óra, 
                 HVB elnökének értesítése: 2018. április 5.
Felelős: polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az „Akarja-e Ön, hogy
Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településrendezési  tervében
tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését
Madocsa közigazgatási területén?”kérdésben helyi népszavazás elrendelésére vonatkozóan az
írásban kiküldött határozati javaslatnak megfelelően a szavazásra.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 
a következő határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2018.(IV.04.) határozata 

az      „  Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
településrendezési tervében tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni

bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa közigazgatási területén?”  kérdésben   helyi  
népszavazás elrendeléséről

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről,
az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a  népszavazási  eljárásról  szóló  2013.  évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 53. §-ában kapott  felhatalmazás alapján  a
Kánnai István (Madocsa, Bölcskei út 78.), Rácz István (Madocsa, Kis u. 39.), Bacs Sándor
(Madocsa, Kis u. 14.), ifj. Törjék István (Madocsa, Újkender u. 18.) és a kapcsolattartó Törjék
Gábor  Ferenc  (Madocsa,  Kishegy  u.  21.)  szervezők  által  helyi  népszavazásra  javasolt,  a
Madocsai Helyi Választási Bizottság 2/2018.(II.14.) határozatával hitelesített „Akarja-e Ön,
hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében
tilalmazza a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését
Madocsa közigazgatási területén?” kérdésben 

helyi népszavazást rendel el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi népszavazás költségvetését
az 54/2018.(IV.04.) határozatában állapítja meg. A helyi népszavazás költségeit a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.

A határozat ellen  annak közzétételét  követő 15 napon belül a Szekszárdi Törvényszékhez
(7100 Szekszárd,  Dózsa Gy. u. 2.) címzett,  de  a Madocsai Helyi Választási  Bizottságnál
(7026 Madocsa, Fő u. 24.) benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.
A  határozat  közzétételének  időpontja  2018.  április  4.  17.30  óra, közzétételének  helye:  a
helyben szokásos módon a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége
Madocsa,  Fő  u.  24.  szám  épületének  folyosóján  elhelyezett  hirdetőtábla,  valamint  az
önkormányzat   www.madocsa.hu honlapja. 
 Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi
munkanapon jár le. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
a határidő utolsó napján 16.00 óráig megérkezzen.
A  bírósági  felülvizsgálati  kérelmet  az  ügyben  érintett  természetes  és  jogi  személy,  jogi
személyiség  nélküli  szervezet  személyesen  vagy  levélben,  illetve  olyan  elektronikus
dokumentumként nyújthatja be, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített
elektronikus aláírásával látott el.
A bírósági  felülvizsgálati  eljárásban  az  ügyvédi  képviselet  kötelező,  a  jogi  szakvizsgával
rendelkező  személy  saját  ügyében  ügyvédi  képviselet  nélkül  is  eljárhat.  Ha  a  bírósági
felülvizsgálat  iránti  kérelem  elektronikus  dokumentumként  kerül  benyújtásra,  annak
mellékleteit a kérelmezőnek oldalhű másolatban, elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A Bírósági eljárás illetékköteles.

INDOKOLÁS



6

 Kánnai István (Madocsa, Bölcskei út 78.), Rácz István (Madocsa, Kis u. 39.), Bacs Sándor
(Madocsa, Kis u. 14.), ifj. Törjék István (Madocsa, Újkender u. 18.) és a kapcsolattartó Törjék
Gábor Ferenc (Madocsa, Kishegy u. 21.) szervezők 2018. január 18. napján az aláírásgyűjtő
ív mintapéldányával együtt  helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtottak be a Madocsai
Helyi Választási Bizottsághoz ( a továbbiakban: HVB) a kérdés hitelesítése céljából. 
A HVB az „Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településrendezési  tervében  tilalmazza  a  kavics-  és  homokbányászatot  érintő  külszíni
bányatelek  nyitását  illetve  fektetését  Madocsa közigazgatási  területén?”  kérdést  a  2/2018.
(II.14.) határozatával   hitelesítette.
Madocsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  népszavazás
kezdeményezéséhez  szükséges  választópolgárok  számáról  szóló  8/2017.  (VII.3.)
önkormányzati rendelete 1. §-a szerint:
 „1. § Helyi népszavazást a madocsai választópolgárok húsz százalékának megfelelő számú
választópolgár kezdeményezhet.” 
A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján Madocsa községben 2018. március 7.
napján  a  központi  névjegyzékben  szereplő  választópolgárok  száma  1578 fő,  így  az
önkormányzati  rendelet  alapján  a  népszavazás  kezdeményezéséhez  316  fő  madocsai
választópolgár aláírása volt  szükséges.  A  szervezők kapcsolattartója  a Helyi  Választási
Iroda  vezetőjétől  a  hitelesítési  záradékkal  ellátott  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányait  2018.
március  7-én  vette  át,  amelyek  másolati  példányain  összegyűjtött  aláírásokat  a  szervezők
2018. március 14-én nyújtották be a HVB-hez.
A HVB az  „Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településrendezési  tervében  tilalmazza  a  kavics-  és  homokbányászatot  érintő  külszíni
bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa közigazgatási területén?”kérdésben a 4/2018.
(III.23.) határozatában az aláírások ellenőrzésének  eredménye alapján megállapította, hogy az
összegyűjtött  aláírások  száma   eléri  a  helyi  népszavazás  kezdeményezéséhez  szükséges
számot.
Az Nsztv. 50. §-ának megfelelően a HVB Elnöke  az aláírások ellenőrzésének eredményéről -
az azt  megállapító  határozat  jogerőre  emelkedését  követően -    2018. március  29.  napján
tájékoztatta Madocsa Község Polgármesterét.

Az Nsztv. a helyi népszavazás elrendeléséről az alábbiak szerint rendelkezik:

„52. § A polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 43. §
(2) bekezdése vagy az 50. § szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi testületi
ülésen bejelenti.

53. § A helyi népszavazás elrendeléséről az 52. § szerinti bejelentést követő harminc napon
belül dönt a képviselő-testület.”

„55.  §  (1)  A  képviselő-testület  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  határozata
tartalmazza a helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a helyi népszavazás
költségvetéséről.  A  kérdést  a  kezdeményezésben  megfogalmazott  formában  kell  helyi
népszavazásra bocsátani.

(2)  A  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  határozatot  az  önkormányzat  hivatalos
lapjában,  illetve  a  helyben  szokásos  módon  közzé  kell  tenni.  A  polgármester  a  helyi
népszavazás elrendeléséről tájékoztatja a helyi választási bizottság elnökét.”

Fentieknek megfelelően  a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést Madocsa Község
Polgármestere jelen ülésen bejelentette, melyet követően a Képviselő-testület azonnal döntött
a helyi népszavazás elrendeléséről.
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A Képviselő-testület a helyi népszavazásra bocsátott kérdés tekintetében a  helyi népszavazás
költségvetését  az  54/2018.(IV.04.)  határozatában  állapítja  meg.  A  helyi  népszavazás
költségeit a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

A  Képviselő-testület  elrendeli  határozatának  2018.  április  04-én  17.30  órakor   történő
közzétételét  a  helyben  szokásos  módon,  amely  a  Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Madocsai  Kirendeltsége  Madocsa,  Fő  u.  24.  szám  épületének  folyosóján  elhelyezett
hirdetőtábla, valamint az önkormányzat   www.madocsa.hu honlapja. 
A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert a HVB elnökének tájékoztatására.

A Képviselő-testület határozatát a fenti jogszabályhelyek alapján hozta meg.  A jogorvoslatról
való tájékoztatás az Nsztv. 58. § - án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
223. §-án, 224. § - án, az illetékről szóló tájékoztatás  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 37. § (1) bekezdésén alapul.

Határidő: közzététel: 2018. április 04. 17.30 óra,  
                HVB elnökének értesítése: 2018. április 5.
Felelős: polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A helyi népszavazás elrendeléséről szóló döntések
meghozatalát követően dönteni kell a Testületnek a lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő
költségeknek  az  önkormányzat  2018.  évi  költségvetéséből  történő  biztosításáról.  Az ülést
megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  helyi  népszavazás  lebonyolításának  várható
költségeiről  az  előterjesztést.  Felkérte  Vörös  Bálint  bizottsági  elnököt  az  ülésen
elhangzottakról a tájékoztatásra.

Vörös Bálint, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy a helyi
népszavazást  meg  kell  tartani.  Lebonyolításának  költségeire  az  1 915 216,-  forintot  az
önkormányzat  2018.  évi  költségvetésében  szereplő  tartalék  keret  összegéből  javasolta  a
Képviselő-testületnek biztosítani.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta,  hogy a
2018.  április  8-i  országgyűlési  választás  lebonyolításának  költségeit  figyelembe  véve
készítették  el  a  helyi  népszavazás  lebonyolításának  várható  költségeit,  ami  az  előzetes
számítások szerint 1 915 216,- forint. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a népszavazás
lebonyolításához szükséges összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, a tartalék
keret terhére biztosítsa.

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2018.(IV.04.) határozata 

az 52/2018.(IV.04.) és az 53/2018.(IV.04.) határozatokkal elrendelt 
helyi népszavazás költségvetésének megállapításáról

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  „Támogatja-e Ön, hogy
Madocsa Község közigazgatási területén homok- és kavicsbánya létesüljön? kérdésben
az  52/2018.(IV.04.)  határozattal,  és  az  „Akarja-e  Ön,  hogy  Madocsa  Község
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Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településrendezési  tervében  tilalmazza  a
kavics-  és  homokbányászatot  érintő  külszíni  bányatelek  nyitását  illetve  fektetését
Madocsa  közigazgatási  területén?”  kérdésben  az  53/2018.(IV.04.)  határozattal
elrendelt helyi népszavazás költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés Ft
1.Dologi kiadások 475 151
1.1. Nemzet Választási Iroda által 
biztosított szolgáltatások 
keretmegállapodás alapján

1.2. Helyi Választási Iroda által közvetlenül 
biztosított dologi kiadások:

- névjegyzék nyomtatása
- helyben készülő nyomtatványok 

előállítása
- szállítási feladatok
- szavazóhelyiségek kialakításával, 

működtetésével kapcsolatos 
költségek

- HVI szavazásnapi működésével 
kapcsolatos költségek

- SZSZB-k, HVB, HVI ellátási 
költségeinek Áfa-ja (25 fő)

- Postázási költségek

306 296

23 355

36 000
15 000

12 000

30 000

42 500
10 000

2.Személyi jutaaások 1 177 500
2.1.SZSZB választott tagjainak tszteletdíja

(9 fő x 35 000 Ft)
2.2.SZSZB póttagjainak díja
     (6 fő x 35 000 Ft) 
2.3.HVB választott tagjainak tszteletdíja
(3 fő x 35 000 Ft)
2.4.Jegyzőkönyvvezetők díja
(3 fő x 35 000 Ft)
2.5.HVI tagok tszteletdíja
(4 fő x 50 000 Ft)
2.6.HVI vezető tszteletdíja
2.7. Szavazásnapi étkezési költségek
(25 fő x 6300Ft)

315 000

210 000

105 000

105 000

200 000

85 000
157 500

3.Munkaadóa aerhelő fzeaési 
köaelezetség

262 565

3.1.Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó fzetési 
kötelezettség
3.2. Szavazásnapi ellátás után fzetendő 
munkáltatói teher

193 800

68 765

ÖSSZESEN: 1 915 216
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2.) A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt kiadások fedezetét az önkormányzat 2018.
évi költségvetése tartalékkerete terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi népszavazást követően a források
felhasználásáról 60 napon belül számoljon be a Képviselő-testület felé.

4.) A Képviselő-testület  elrendeli  jelen  határozatának  közzétételét  a  helyben  szokásos
módon a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége Madocsa,
Fő  u.  24.  szám  alatti  épületének  folyosóján  elhelyezett  hirdetőtábla,  valamint  az
önkormányzat www.madocsa.hu honlapja.

Határidő:  közzétételre: 2018. április 04. 17.30 óra
                 elszámolásra:  helyi népszavazást követő 60 napon belül 
Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, HVI vezető

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A helyi  népszavazás  elrendeléséről,  valamint  a
helyi  népszavazás  költségvetésének  megállapításáról  szóló  önkormányzati  határozatok
önkormányzat honlapján és a hirdetőtáblán történő közzétételének idejére 17 óra 20 perckor
szünetet rendelt el.

Az ülés 17 óra 35 perckor folytatódott.

Bán Bálint Géza Képviselő 17 óra 35 perckor érkezett a Képviselő-testület ülésére.

dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szünetben 17,30 órakor a
határozatok  közzététele  megtörtént.  A  határozatok  közzétételének  időpontjától  indult  a
jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő. Amennyiben a jogorvoslat benyújtására nyitva álló
15 napon belül nem érkezik jogorvoslati kérelem a helyi népszavazást elrendelő határozatok
ellen,  a  Helyi  Választási  Bizottság  az  azt  követő  napon  tűzheti  ki  a  szavazás  konkrét
időpontját, aminek a kitűzés napját követő hetvenedik és ötvenedik nap közé kell esnie. 

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  szünetben  kérdésként  merült  fel,  hogy  ki
jogosult jogorvoslati kérelem benyújtására?

dr. Orbán Zsuzsanna: Minden az ügyben érintett természetes és jogi személy, így a bányát
megvalósítani kívánó vállalkozó is, de ők eddig is fellebbezhettek volna a Képviselő-testület
határozatai ellen. Nem tették meg.

Tubáné  Benák  Ibolya  aljegyző: Bárki  jogorvoslattal  élhet,  akinek  a  jogát,  vagy  jogos
érdekét sérti a népszavazás. 

2. Napirend tárgyalása

Tárgya: Javaslat  a  „Madocsa  településen  fogorvosi  rendelő  bővítése  és  átalakítása,
orvoslakás  felújítása”  című,  TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011  azonosító  számú  pályázat
keretében kivitelezési munkák elvégzésére, vállalkozási szerződés keretében – közbeszerzési
eljárás megindítására

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

http://www.madocsa.hu/
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Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester:  A  Képviselő-testület  ülését  megelőzően  a
Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a  napirendet.  felkérte  a  Bizottság  elnökét  az  ülésen
elhangzottakról a Képviselő-testület tájékoztatására.

Vörös Bálint Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a fogorvosi rendelő bővítése
és átalakítása,  orvoslakás felújítása” című,  TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító  számú
pályázat  keretében  kivitelezési  munkák  elvégzésére,  vállalkozási  szerződés  keretében  –
közbeszerzési  eljárás  megindítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta.  A  beruházásra
vonatkozó közbeszerzést az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve tartalmazza, ezért a
Bizottság a  Képviselő-testület  részére a közbeszerzési  eljárás  megindítását  javasolta.  Ezen
felül  –  meghívásos  pályázatról  lévén  szó  -  javasolta  a  határozati  javaslatban  feltüntetett
gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívás megküldését.

Szántó  Zoltán  Képviselő: A  pályázat  benyújtására  2016-ban  került  sor.  A  munka
megvalósításához kalkulált költségekkel megvalósítható lesz az idén a beruházás az 59 millió
forintból?

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A közbeszerzés csak akkor lesz eredményes, ha a
rendelkezésre álló összegnek megfelelő ajánlat érkezik a vállalkozóktól. A pályázaton elnyert
támogatás  összegéről  rendelkeznek  információval  a  kivitelezők,  tudják,  hogy  milyen
költséggel kell számolniuk ahhoz, hogy a közbeszerzést  elnyerjék és kivitelezők lehessenek.
2017-ben  született  döntés  a  pályázat  támogatásáról.  Az  azóta  eltelt  idő  alatt  különféle
mérföldköveket  kellett  teljesíteniük  ahhoz,  hogy  megindulhasson  a  közbeszerzési  eljárás,
melynek lebonyolítási  határideje 2018. április 30.  Az eljárás lebonyolítására a Képviselő-
testület  2016. november 30-i  ülésén a Bujdosó Közbeszerzési  Tanácsadó Iroda Kft-t  bízta
meg. Felkérte a Képviselőket a közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadására.

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2018.(IV.04.) határozata 

„Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvoslakás felújítása”
elnevezésű, TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési
munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében – közbeszerzési eljárás megindításáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) alapján „Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és
átalakítása,  orvoslakás  felújítása”  elnevezésű,  TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00011
azonosítószámú  pályázat  keretében  kivitelezési  munkák  elvégzése,  vállalkozási  szerződés
keretében  –  tárgyú  közbeszerzési  eljárást  indít,  mely  eljárás  szerepel  Madocsa  Község
Önkormányzatának 2018. évi Közbeszerzési tervében.
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A Képviselő-testület a Kbt. 115. § (2) alapján elhatározta, hogy közvetlenül írásban, az alábbi
gazdasági szereplők részére történjen az ajánlati felhívás megküldése:

BA-TU Építőipari Kft. 7030 Paks, Dobó I. u. 15.
ERTECH Építőipari Kft. 7030 Paks, Tolnai u.2.
PELLIO&CEVA Architektor Kft. 7130 Tolna, Gólya u. 17.
SZ+C Stúdió Kft. 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 12.
PAKETT Kft. 7030 Paks, Szent János u.12.

Az ajánlattételi felhívások megküldésének időpontja: 2018. április 6.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: Ajánlatok megküldésére: 2018. április 9.

3. Napirend tárgyalása

Tárgya: Javaslat Közbeszerzési bírálóbizottság létrehozására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester:  A Képviselő-testületnek a közbeszerzési  eljárás
során érkezett ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot kell létrehoznia. A közbeszerzésekről
szóló  törvény  olyan  szigorú  szabályokat  állapít  meg  a  közbeszerzést  elbíráló  bizottság
tagjaival  szemben,  amelyeket  helyben  nagyon  nehezen  tudunk  teljesíteni,  ezért  az
önkormányzat  által  bonyolítandó közbeszerzési  eljárások esetére külső tanácsadó szakértőt
szükséges alkalmazni.
A bizottság tagjainak a közbeszerzési eljárást  bonyolító Bujdosó Közbeszerzési  Tanácsadó
Iroda  Kft  részéről  dr.  Horváth  Helena  Zsuzsanna  közbeszerzési  szakértőt,  a  pénzügyi
szakértelem  biztosítására  Rostás  Györgyné  Madocsa,  Akácfa  u.  27.  szám alatti  lakost,  a
szakmai hozzáértés biztosítására Szabóné Kovács Annamária Madocsa, Bölcskei út 126. szám
alatti  lakosokat  javasolta  megválasztani.  A  Képviselő-testület  részéről  Böde  Istvánné
Képviselőt javasolta delegálni. 

Tubáné  Benák  Ibolya  aljegyző: Rostás  Györgyné  számviteli  felsőfokú  képesítéssel
rendelkezik,  adótanácsadó.  Szabóné  Kovács  Annamária  végzettsége  szerint  magasépítési
technikus.  A  Közbeszerzési  bírálóbizottság  tagjai  közé  történő  felkérésüket  örömmel
vállalták.

A napirendhez kacsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2018.(IV.04.) határozata

„Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása” című
TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési munkák

elvégzése, vállalkozási szerződés keretében – közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
bírálóbizottság létrehozásáról

1.  Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (  a  továbbiakban:  Képviselő-
testület) Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása”
című TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési munkák
elvégzése,  vállalkozási  szerződés  keretében  –  közbeszerzési  eljárás  vonatkozásában  az
ajánlatok elbírálására és a döntés előkészítésére bírálóbizottságot hoz létre.

A bírálóbizottság elnöke: dr. Horváth Helena Zsuzsanna, aki egyúttal a jogi és a közbeszerzési
szakértelmet biztosítja a bizottságban.

A bírálóbizottság további tagjai: 

a)  Szabóné Kovács Annamária, aki a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet, 
b)  Rostás Györgyné, aki a pénzügyi szakértelmet biztosítja a bizottságban.

A Képviselő-testület részéről a Bíráló bizottságba Böde Istvánné képviselőt delegálja.

Határidő: a bírálóbizottság tagjainak megbízatása a közbeszerzési eljárás jogerős befejezéséig
tart.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

4. Napirend tárgyalása

Tárgya: Javaslat  a  fogorvosi  alapellátás  biztosítására  kötött  megbízási  szerződés
módosítására.
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Mindenki  előtt  ismeretes,  hogy  Dr.  Székely
Zsuzsanna fogorvos 2017. szeptember 30-ától történt nyugállományba vonulását követően  a
fogorvosi  szolgálat  ellátására  -   2017.  október  1.  napjától  2018.  március  31-ig  terjedő
időszakra - Dr. Juhász János fogorvossal kötött  megbízási  szerződést az önkormányzat.  A
praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van
lehetőség, a doktornő 2018. március 31-ig volt jogosult erre. Dr. Székely Zsuzsanna írásban
jelezte, hogy a praxisjog elidegenítésére rendelkezésére álló idő alatt a praxisjogot nem tudta
értékesíteni.  Mivel  a  fogorvosi  alapellátás  kötelező  önkormányzati  feladat,  ezért  az
önkormányzatnak továbbra is biztosítania kell a folyamatos ellátást. Dr. Juhász János a vele
történt  egyeztetés  során  úgy   nyilatkozott,  hogy  továbbra  is  vállalná  a  helyettesítést.  Az
önkormányzatnak április 1-jétől nyílt lehetősége a praxisjoggal történő rendelkezésre.

Böde Istvánné képviselő: Milyen időtartamra szólna a fogorvossal az új szerződés?
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Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: A  Képviselő-testület  véleményét  kérte  ennek
eldöntéséhez. Javasolta a szerződés határidejét úgy meghatározni, hogy az a fogorvosi praxis
betöltéséig, vagy konkrét határozott ideig történjen.  

dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: A szerződés határozatlan időre történő megkötése esetén van
felmondási lehetősége az önkormányzatnak. A praxisjog betöltéséig történő határidő esetén
csak rendkívüli felmondással van lehetőség a szerződés felbontására.  Az önkormányzatnak
április 1-jétől van lehetősége a praxisjoggal rendelkezni.  Tudomása szerint egy év elteltét
követően már jelentős támogatást kaphatnak az orvosok a betöltetlen praxisra. Sajnos nagyon
nagy a fogorvoshiány, nem reménykedhetnek abban, hogy sorban állás lesz a praxisért, ezért
véleménye szerint figyelemmel kell lenni erre is a szerződés megkötésekor. 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Ebben az esetben legalább egy év időtartamra kell
megkötni a fogorvossal a szerződést?

dr.  Orbán  Zsuzsanna  jegyző: Az  egy  év  elteltét  követően  pályázhatnak  az  orvosok  a
támogatásra. A pályázat folyamata elég hosszadalmas, ezért az egy évtől néhány hónappal
hosszabb időt lenne célszerű meghatározni.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Ha  egy  éven  belül  jelentkezik  orvos  a  praxis
betöltésére, megszüntethető a szerződés?

dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: A határozott időre kötött szerződés nem.

Bán Bálint Géza: Véleménye szerint ez nem a legjobb megoldás. Ha jelentkezne jelentkező,
nem tudná az önkormányzat odaadni a praxist, mert le van kötve.

Böde  Istvánné  képviselő: Ennek  elkerülésére  javasolta,  hogy  egy  évre  kösse  meg  az
önkormányzat a szerződést, és alpontban legyen megjelölve, hogy a praxis betöltéséig.

dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Az egy évet néhány hónappal célszerű lenne megtoldani, mert
a pályázat átfutása elég hosszadalmas.  

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Javasolta a Képviselő-testület részére dr. Juhász
János fogorvossal a megbízási szerződés meghosszabbítását a praxis betöltéséig, legfeljebb
azonban 2020. március 31-ig terjedő határozott időre. 

dr.  Orbán  Zsuzsanna  jegyző: Javasolta  továbbá,  hogy  a  szerződés  2.  pontjába  legyen
belefoglalva,  hogy a megbízó kijelenti,  megbízott  pedig tudomásul veszi, hogy megbízó a
praxis betöltése érdekében folyamatosan hirdeti a fogorvosi praxist.

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Az  elhangzottakat  összefoglalva  javasolta  a
Képviselő-testületnek a következő határozati javaslat elfogadását: 
„Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szigethy  és  Székely  Bt.
fogorvosi praxisjoga elidegenítésére rendelkezésre álló idő alatt -   2017. október 1. napjától
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2018. március 31. napjáig terjedő időszakra - a fogorvosi alapellátás helyettesítéssel történő
biztosítására bízta meg dr. Juhász János fogorvost. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy írásbeli nyilatkozat alapján a Szigethy és Székely Bt.
a fogorvosi praxisjogot a rendelkezésre álló idő alatt elidegeníteni nem tudta. 

A  Képviselő-testület  a  fogorvosi  alapellátás  folyamatossága  érdekében  felhatalmazza  a
polgármestert  az  előterjesztés  1.   mellékletét  képező  „Megbízási  szerződés  egészségügyi
tevékenység  végzésére  szabadfoglalkozású  jogviszony  keretében  2.  számú  módosítás”
aláírására azzal, hogy az írásban kiküldött  szerződéstervezet 2. pontja helyesen a következő: 
„Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés” V. pont A szerződés hatálya” 24. pontja
szerinti  határozott  idő  tekintetében  az  alábbiak  szerint  módosítják:  A  szerződés  időbeli
hatályát  közös  megegyezéssel  a  praxis  betöltéséig,  legfeljebb  azonban 2020.  március  31.
napjáig  terjedő  határozott  időre  meghosszabbítják.  Megbízó  kijelenti,  Megbízott  pedig
tudomásul veszi, hogy Megbízó a fogorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívást
folyamatosan közzéteszi.”

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert,  hogy a működést engedélyező
Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához, valamint
a finanszírozást biztosító Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz  a szerződésmódosítást
küldje meg.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület májusi munkaterv szerinti
ülésére készítse elő a fogorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívást.”

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

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018.(IV.04.) határozata

a „megbízási szerződés egészségügyi tevékenység végzésére szabadfoglalkozású jogviszony
keretében” 2. számú módosítás elfogadására

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigethy és Székely Bt. fogorvosi
praxisjoga elidegenítésére  rendelkezésre  álló  idő alatt  -    2017.  október  1.  napjától  2018.
március  31.  napjáig  terjedő  időszakra  -  a  fogorvosi  alapellátás  helyettesítéssel  történő
biztosítására bízta meg dr. Juhász János fogorvost. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy írásbeli nyilatkozat alapján a Szigethy és Székely Bt.
a fogorvosi praxisjogot a rendelkezésre álló idő alatt elidegeníteni nem tudta. 

A  Képviselő-testület  a  fogorvosi  alapellátás  folyamatossága  érdekében  felhatalmazza  a
polgármestert  az  előterjesztés  1.   mellékletét  képező  „Megbízási  szerződés  egészségügyi
tevékenység  végzésére  szabadfoglalkozású  jogviszony  keretében  2.  számú  módosítás”
aláírására azzal, hogy az írásban kiküldött  szerződéstervezet 2. pontja helyesen a következő: 
„Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés” V. pont A szerződés hatálya” 24. pontja
szerinti  határozott  idő  tekintetében  az  alábbiak  szerint  módosítják:  A  szerződés  időbeli
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hatályát  közös  megegyezéssel  a  praxis  betöltéséig,  legfeljebb  azonban 2020.  március  31.
napjáig  terjedő  határozott  időre  meghosszabbítják.  Megbízó  kijelenti,  Megbízott  pedig
tudomásul veszi, hogy Megbízó a fogorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívást
folyamatosan közzéteszi.”

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert,  hogy a működést engedélyező
Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához, valamint
a finanszírozást biztosító Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz  a szerződésmódosítást
küldje meg.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület májusi munkaterv szerinti
ülésére készítse elő a fogorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati felhívást.

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: szerződés aláírására azonnal, 
                pályázati felhívás előkészítésére: 2018. május 23. munkaterv szerinti ülés

5. Napirend tárgyalása

Tárgya: „Madocsa” településnév használatára irányuló civil kérelmek tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné Tolnai  Klára polgármester: Az elmúlt  napokban két  kérelem érkezett  arra
vonatkozóan, hogy civil szervezetek szeretnék a szervezetek nevében használni a Madocsa
nevet. Bedzsula Bálint 2018. március 23-án benyújtott kérelmében a létrehozandó „Madocsai
Táncsics  Mihály  Kör”  civil  szervezet  számára  kérelmezte  a  település  nevének  viselését.
Baranyáné  Kovács  Tünde  2018.  március  28-án  érkezett  kérelmében  a  „Madocsáért
Környezetvédelmi  és  Kulturális  Értékőrző  Egyesület”  létrehozása  folytán  nyújtott  be  a
település  nevének  használatára  vonatkozó  kérelmet.  Madocsa  Község  Önkormányzata
Képviselő-testületének  a  Madocsa  község  jelképeinek  megállapításáról,  használatának
rendjéről  szóló  9/2000.  (VII.14.)  önkormányzati  rendelete  rendelkezik  a  község  címere,
zászlaja,  valamint  pecsétje  használatának  engedélyezéséről,  de  a  település  nevének
használatára nem tartalmaz szabályokat, ezért annak használatára vonatkozóan a Képviselő-
testületnek kell döntést hoznia. Megkérdezte Bedzsula Bálintot, a Madocsai Táncsics Mihály
Kör alapítóját, tájékoztassa a Képviselőket a létrehozandó szervezetről.

Bedzsula Bálint:  A Madocsai Táncsics Mihály Kör megalakításának célja a Madocsán és
környékén élők jogainak és lehetőségeinek elősegítése.

Gelencsérné Tolnai Klára: Megkérdezte, mit takar a Madocsa és környéke?

Bedzsula Bálint: A kavicsbányával kapcsolatosan – Bölcske és Dunakömlőd.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel foglalkozna a szervezet?

Bedzsula Bálint: Jelen pillanatban a legégetőbb kérdés a kavicsbánya. Ez volt az indíttatás
részéről. Valami olyan szervezetet kellene létrehozni, ami talán hatékonyabban beleszólhatna
a jelenlegi folyamatokba. Tudjuk nagyon jól, hogy kis esélyünk van arra, hogy beleszóljunk,
hiszen  a  környezetvédelmi  hatóságnak  az  engedélyezési  folyamatában  a  végrehajtási
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utasításban  az  szerepel,  hogy  csak  az  ügyfél  által  előterjesztett  dolgokat  kell  figyelembe
venni. Ő személy szerint és a madocsaiak többsége nem lehet ügyfél. A bányanyitást tervező
az  ügyfelek  számát  160  ügyfélben   jelülte  meg.  Ez  a  probléma.  Ha  valahol  elkezdenek
egyszer kavicsbányát létesíteni – mindegy hogy mekkora területen – ez a folyamat nem áll
meg  se  mélységben,  se  területnagyságban.  Sokat  foglalkozott  ezzel  a  dologgal,  számára
nyilvánvaló, hogy a vállalkozó nagyon komolytalanul, a szemében tisztességtelenül áll ahhoz
a  folyamathoz,  amit  a  településen  létre  akar  hozni.  Sokan  úgy  fogalmaznak,  hogy  a
vállalkozót csak a pénz érdekli. Ő úgy gondolja, hogy a lakosság alapvető jogait sértené, ezért
ezekért a jogokért össze kellene fogni. Törjék Gábor segítségével egy hatalmas társaság fogott
össze  ez  ügyben.  Pár  hónappal  ezelőtt,  amikor  elkezdte  a  kör  szervezését,  nem volt  róla
tudomása, hogy a szervezésben ilyen előrehaladott állapotban vannak. 

Gelencsérné Tolnai  Klára polgármester:  Az elhangzottak  alapján azt  feltételezi,  hogy a
Madocsai Táncsics Mihály Kör létrehozásának legfőbb oka a kavicsbánya ügye.

Bedzsula Bálint: Igen, ebben az időpontban ez a legfontosabb.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megkérdezte, mivel foglakoznának azt követően,
ha a kavicsbánya ügye megszűnik?

Bedzsula Bálint: Igazából azért fogalmazott ilyen általánosan, mert a civil szervezeteknek
több  lehetőségük  van,  mint  egy  magánszemélynek.  A  szervezet  létrehozásának  eredeti
szándékát nagyon fontosnak tartja, de ezeken felül hat pontban foglalta össze a célokat.

Bán Bálint Géza képviselő: A Madocsai Táncsics Mihály Kör elnevezést nem támogatja. 

Soós Ferencné: Ebben a szóösszetételben ő sem tudja támogatni.

Bán Bálint Géza képviselő: A Madocsáért  Táncsics Mihály Kör névhasználatot  javasolta
támogatni.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megkérdezte Bedzsula Bálintot, ebben a formában
el tudja-e fogadni a település nevének használatát?

Bedzsula Bálint: Ha ez a feltétele a Képviselő-testület hozzájárulásának, akkor igen.

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a következő határozati
javaslat elfogadására: 
„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Bedzsula Bálint Madocsa, Fő u.
17. szám alatti lakosnak a Madocsa településnév használatának engedélyezése iránti kérelmet
megtárgyalta.
A  Képviselő-testület  a  kérelmező  elfogadó  nyilatkozata  alapján  a  létrehozandó  szervezet
nevében a Madocsa településnév használatához az alábbi formában járul hozzá: „Madocsáért
Táncsics Mihály Kör”.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőnek a határozat megküldéséről 
gondoskodjon.”
 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2018. (IV.4.) határozata

a Madocsa településnév használatáról a létrehozandó „Madocsai Táncsics Mihály
Kör” vonatkozásában

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Bedzsula Bálint  Madocsa,
Fő u. 17. szám alatti lakosnak a Madocsa településnév használatának engedélyezése
iránti kérelmet megtárgyalta.

A  Képviselő-testület  a  kérelmező  elfogadó  nyilatkozata  alapján  a  létrehozandó
szervezet  nevében a  Madocsa  településnév  használatához  az  alábbi  formában  járul
hozzá: „Madocsáért Táncsics Mihály Kör”.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőnek a határozat 
megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2018. április 10.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Baranyáné  Kovács  Tünde  a  Madocsáért
Környezetvédelmi  és  Kulturális  Értékőrző  Egyesület  nevéhez  kérelmezte  az  Egyesület
nevében a Madocsa név használatához történő hozzájárulást.

Törjék  Gábor: Az  Egyesületről  létrehozásáról  elmondta,  hogy  megalakulása  megtörtént,
jelenleg  a  Cégbíróságon  történő  bejegyzésénél  tartanak,  melyhez  szükséges  a  település
nevének  viseléséhez  a  Képviselő-testület  hozzájárulása.  Az  Egyesület  fő  célja  a
környezetvédelem és a természetvédelem.   Ilyen jellegű tevékenységet  egy civil  szervezet
sem  végez  a  településen.  Tevékenységüket  a  mindenkori  települési  önkormányzattal
együttműködve kívánják folytatni.

Baranyáné Kovács Tünde: Elmondta, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatosan  tervezik
a településen a  szemétgyűjtési akció folytatását, tervezik továbbá az iskolás gyerekek részére
a  környezetvédelem  népszerűsítésével,  a  környezetvédelmi  tudatosság  terjesztésével
kapcsolatosan előadások tartását. A népi hagyományok ápolása során a Madocsára jellemző
hagyományokra, pl. a szüreti felvonulás megőrzésére gondoltak.

Gelencsérné  Tolnai  Klára  polgármester: Felkérte  a  Képviselőket  a  Madocsáért
Környezetvédelmi  és  Kulturális  Értékőrző  Egyesület”  elnevezésében  a  település  nevének
használatához történő hozzájáruláshoz a szavazásra.

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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a Madocsa településnév használatáról a létrehozandó „Madocsáért Környezetvédelmi és
Kulturális Értékőrző Egyesület” vonatkozásában

Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Baranyáné  Kovács
Tünde Madocsa, Örsihegyi u. 9. szám alatti  lakosnak a „Madocsáért  Környezetvédelmi és
Kulturális  Értékőrző  Egyesület”  bírósági  nyilvántartásba  vételéhez  szükséges,  a  Madocsa
településnév használatának engedélyezése iránti kérelmét.

A Képviselő-testület  a  „Madocsáért  Környezetvédelmi  és  Kulturális  Értékőrző  Egyesület”
szervezet megnevezésében a Madocsa Településnév használatához hozzájárult.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőnek a határozat megküldéséről 
gondoskodjon.

Határidő: 2018. április 10.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A polgármester asszony az ülést 18 óra 40 perckor bezárta.

K.m.t.

Gelencsérné Tolnai Klára                                dr. Orbán Zsuzsanna
polgármester jegyző

Böde Istvánné                  Vörös Bálint
jegyzőkönyv - hitelesítők


