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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 20-án 17 

órai kezdettel tartott ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Bán Bálint Géza, Böde Istvánné,  

Soós Ferencné Képviselő-testületi tagok, dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Béres István főépítész, 

Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a hét tagú Testületből 4 fő jelen 

van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta megválasztani. 

 

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

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és 

Soós Ferencné Képviselőket javasolta megválasztani. 

 

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

Böde Istvánné és Soós Ferencné képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt 

napirendi pontokat javasolta tárgyalni azzal a módosítással, hogy 10. napirendi pontként  

vegye fel a Testület a „Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési 

program című pályázatra az önkormányzat tulajdonában lévő, Madocsa, Újsor utca 2. szám 

alatti épület bölcsődévé történő átalakítására pályázat benyújtására” című napirendet. 11. 

napirendként tárgyalja a „Javaslat a madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek 

télapó ajándékának támogatására”című napirendet,  12. napirendként az „MLSZ Tolna 

Megyei Igazgatóságának tájékoztatása műfüves pályaépítés lehetőségéről” napirendi 

pontokat. A bölcsőde kialakítására benyújtandó pályázatra vonatkozó napirend felvételét az 

indokolta, hogy a pályázatról most érkezett meg az anyag a pályázatíróktól. 

 

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

az alábbi napirendeket tárgyalta: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Javaslat a Mezőföldvíz Kft törzstőke emeléséről szóló döntés meghozatalára, valamint 

a Társasági szerződés módosításának elfogadására 
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Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

3. Javaslat a helyi adókról szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Madocsa Község Településrendezési Eszközeinek 2018. évi 1. számú módosításával 

kacsolatosan a véleményezési szakaszban érkezett vélemények elfogadásáról, 

valamint a környezeti vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Javaslat a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezésére 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Madocsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő 012/3 hrsz, 4225 m2 területű 

ingatlan haszonbérletére vonatkozó ajánlat tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. 2018. évre tervezett közmeghallgatás időpontjának módosítása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Javaslat a GDPR megfelelőség felmérésére és megvalósítására, valamint az 

adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatok ellátására vonatkozó megbízásra  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Döntés a háziorvosi alapellátás működtetéséről és helyettesítéséről 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

10. Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program című 

pályázatra az önkormányzat tulajdonában lévő, Madocsa, Újsor utca 2. szám alatti 

épület bölcsődévé történő átalakítására pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

11. Javaslat a madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek télapó ajándékának 

támogatására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

12. Az MLSZ Tolna Megyei Igazgatóságának tájékoztatása műfüves pályaépítés 

lehetőségéről 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás 

nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2018. (XI.20.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2018. (IX.17.), a 

120/2018. (IX.17.), a 122/2018. (IX.17.), a 132/2018. (X.15.) és a 133/2018. (X.15.) 

határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Mezőföldvíz Kft. törzstőke emeléséről szóló döntés meghozatalára, 

valamint a Társasági szerződés módosításának elfogadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület ülését megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte Soós Ferencnét, a Bizottság elnökét az 

ülésen elhangzottakról a tájékoztatásra. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A napirendhez kapcsolódó előterjesztésben 

tájékoztatást kaptak arról, hogy a Mezőföldvíz Kft 2018. november 5-én tartott taggyűlésén a 

tagok 88,50 %-os arányban megszavazták a Társaság törzstőkéjének 110 millió forinttal 

történő felemelését. A 110 millió forintból Madocsát 3.949 ezer forint fizetési kötelezettség 

terheli. A törzstőke emelésére azért volt szükség, mert a szolgáltatásban a rezsicsökkentés 

folytán  bevétel csökkenés,  és fedezetlen plusz költségek jelentek meg, amelyek 

kigazdálkodását már saját hatáskörben nem tudja megoldani a Kft, a kialakult hiányt pótolni 

kell. A Bizottság ülésén a polgármester asszony elmondta, hogy Paks Város Önkormányzata 

két alkalommal átvállalta a törzstőke emelést, azonban a mostaniban a kistelepüléseknek is 

vállalniuk kell a rájuk eső részt, mivel az önkormányzatoknak jogszabályi kötelezettsége a 

víziközmű-szolgáltatás biztosítása. A Pénzügyi Bizottság javasolta a Képviselő-testület 

részére a törzstőke emelésből Madocsára jutó 3.949.000,- Ft befizetését az önkormányzat 

2019. évi költségvetésének terhére. Ezen kívül javasolta a Mezőföldvíz Kft. Társasági 

szerződése módosításának elfogadását.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Nem kis dolog döntést hoznia a Testületnek, mert 

véleménye szerint ez évente visszatérő feladat lesz. Az imént elhangzott, hogy az 

önkormányzatoknak kötelező feladata a lakosság részére a víziközmű-szolgáltatások 

biztosítása. A korábbi években mindig arra törekedtek, hogy alacsonyan tartsák a vízdíjakat, 

ami akkor jó is volt, azonban ennek következtében Madocsára vonatkozóan jelentős hiány 

keletkezett. A probléma nem volt ismeretlen számukra, a Kft taggyűlésein évek óta 

szembesültek vele. A Mezőföldvíz Kft működési területe nagy kiterjedésű, tagjai között több 

nagyváros is van. Két évben Paks Város Önkormányzata átvállalta a törzstőke emelés 
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összegét, most azonban minden településnek részt kell vállalnia ebben. A Kft a díjakban nem 

tudja érvényesíteni a költségeket, ezért szükséges egyéb forrásból pótolni a hiányzó összeget.  

A törzstőke emelésén kívül el kell fogadni a Testületnek a Mezőföldvíz Kft Társasági 

szerződésének módosítását.  Kakasd Község Önkormányzatának képviseletét 2018. november 

5-étől Schellné Simcsik Orsolya, Kakasd Község új polgármestere látja el. A változást át kell 

vezetni a Kft. Társasági szerződésében. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a Mezőföldvíz Kft. 

törzstőke emelésére vonatkozóan az előterjesztés I. határozati javaslatának elfogadására. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2018. (XI.20.) határozata 

a Mezőföldvíz Kft. törzstőke emelésének elfogadásáról 

 

 1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Mezőföldvíz Kft. taggyűlése által 110.000.000. Ft, azaz száztízmillió forint 

törzstőke emelés vonatkozásában hozott 8/2018. (XI.05.) számú határozatot megismerte és 

vállalja, hogy a törzstőke emelésből Madocsa Község Önkormányzatára eső 3.949.000. Ft, 

azaz hárommillió-kilencszáznegyvenkilencezer forint összegű pénzbeli betétet befizeti az 

önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, továbbá a törzstőke emelés során elsőbbségi 

jogát a rá eső rész erejéig gyakorolja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mezőföldvíz Kft. taggyűlési 

döntéshozatala során az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően adja szavazatát, vagy 

tegye meg nyilatkozatát. 

 

Határidő:  a határozat és a nyilatkozat megküldésére a Társaság részére:  

           2018. november 20. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Mezőföldvíz Kft Társasági szerződése 

módosítására vonatkozóan felkérte a Képviselőket az előterjesztés III. határozati javaslatának 

elfogadására. 

 

 

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

a következő határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2018. (XI.20.) határozata 

a Mezőföldvíz Kft. Társasági szerződése módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Mezőföldvíz Kft. 2018. november 5-i Taggyűlése ülésén – 4. napirendi pontként 

– tárgyalt Társasági szerződés módosítását elfogadja, mely szerint Kakasd Község 

Önkormányzatának képviseletét a Mezőföldvíz Kft-ben 2018. november 5-től Schellné 

Simcsik Orsolya látja el, mint Kakasd Község új polgármestere.  

 
    Határidő:  a Társaság részére: 2018. november 20. 

    Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a helyi adókról szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. 

Felkérte Soós Ferencnét az ülésen elhangzottakról a tájékoztatásra. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: Az adórendelet felülvizsgálatára a Képviselő-

testület éves munkatervének ütemezése szerint került sor. Törvényi előírás alapján az 

adórendelet módosításának kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell 

telnie. Ennek értelmében, amennyiben a Képviselő-testület új adónemet kíván bevezetni, vagy 

a korábban megállapított adónemek mértékén kíván változtatni, a rendeletet legkésőbb 2018. 

december 1-ig ki kell hirdetni annak érdekében, hogy 2019. január 1-jén hatályba léphessen. 

A Képviselő-testület legutóbb 2017. novemberi ülésén vizsgálta felül az adónemeket és 

mértékeket, és úgy döntött, hogy új adónemet nem vezet be, és nem emeli meg a jelenleg 

10.000,- Ft/ingatlan kommunális adót, illetve a helyi iparűzési adó 2 %-os mértékét. A 

Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a lakosság teherviselő-

képességét figyelembe véve javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 2019. évre se vezessen be 

települési adót és a jelenleg érvényben lévő adó mértékét se emelje meg. Javasolta a 

napirenddel kapcsolatosan az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás 

nem hangzott el, felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2018. (XI.20.) határozata 

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

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1/2014. 

(II.10.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta és úgy határozott, hogy a helyi 
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sajátosságokra, az adózók teherviselő-képességére tekintettel 2019. január 1-jétől új 

adónemet nem vezet be és a jelenlegi adók mértékét sem változtatja meg. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a kötelezően előírt adatszolgáltatás keretében a döntésről 

értesítse a Magyar Államkincstárt. 

 

 Határidő: 2018. november 30. 

 Felelős: a végrehajtásért: Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

        a végrehajtásban való közreműködésért: az adóügyi ügyintéző 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Község Településrendezési Eszközeinek 2018. évi 1. számú módosításával 

kapcsolatosan a véleményezési szakaszban érkezett vélemények elfogadásáról, valamint a 

környezeti vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte Béres István főépítészt a tájékoztatásra. 

 

Béres István főépítész: Madocsa Község Településrendezési Eszközeinek 2018. évi 1. számú 

módosításának véleményezése mind a lakosság, mind a hatóságok részéről lezajlott. A 

hatóságokkal történt egyeztetések pozitívan zárultak. A Képviselő-testület következő feladata, 

hogy a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket és az egyéb dokumentumokat 

megküldje végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 

kormányhivatalnak. A Településrendezési eszközök módosítása során – a környezet 

védelméért felelős államigazgatási szervek szakmai véleményére alapozva – döntést kell 

hoznia a Testületnek arról, hogy a Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozóan 

környezeti vizsgálat lefolytatást nem írja elő. Az erről szóló döntést szintén meg kell küldeni 

az állami főépítésznek. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A módosító eljárás során a Község 

Településrendezési Eszközeiben a népszavazás eredményét szerették volna átvezetni. A 

népszavazás akarata érvényesült, a közreműködő hatóságok elfogadták a megállapításaikra 

adott véleményeket. A Község Településrendezési Eszközeinek 2018. évi 1. számú 

módosítása véleményezési szakaszában érkezett vélemények elfogadására felkérte a 

Képviselőket az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslat elfogadására. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2018. (XI.20.) határozata 

 a község Településrendezési Eszközeinek 2018. évi 1. számú módosítása véleményezési 

szakaszában érkezett vélemények elfogadásáról 

Madocsa Község polgármestere a Településrendezési Eszközök 2018. évi 1. számú 

módosítása véleményezési szakaszát követően, a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
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egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - véleményeltérés 

tisztázása érdekében - egyeztetési tárgyalást folytatott le 2018. október 12-én, majd ezt 

követően 2018. október 25-én. 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eljr. 39. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján az alábbi döntést hozza: 

1) A Településrendezési Eszközök 2018. évi 1. számú módosítása véleményezési 

szakaszában beérkezett véleményeket a Képviselő-testület megismerte, a határozat 

mellékletét alkotó beszámolóban és jegyzőkönyvekben foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadja. 

2) a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a) az Eljr. 40. § (1) bekezdés alapján a 39. § (2) bekezdés szerint a javított tervezetet, az 

eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban 

keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 

elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Mellékletek:  1. számú melléklet - Beszámoló 

2. számú melléklet - Partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve 

3. számú melléklet - 1. Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 

4. számú melléklet - 2. Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Településrendezési Eszközök módosításával 

kapcsolatos környezeti vizsgálat lefolytatására vonatkozóan felkérte a Képviselőket az 

előterjesztés 2. számú határozati javaslatának elfogadására. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 
 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2018. (XI.20.) határozata 

 a község Településrendezési Eszközeinek 2018. évi 1. számú módosításával 

kapcsolatos környezeti vizsgálat lefolytatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2018. (VI. 27.)  

határozatában döntött a Településrendezési Eszközök 2018. évi 1. számú módosításáról, 

melynek tárgya: 

a) a község teljes közigazgatási területére kiterjedő bányászati tilalom előírása, 

b) a belterületi 17 hrsz-ú ingatlan Vt jelű építési övezetbe történő átsorolása, 



8 

 

c)  a belterületi 769 és 770 hrsz-ú ingatlanok 25 m hosszúságú hátsókerti részének Vin 

jelű építési övezetbe történő átsorolása, 

d) kelet felől a Kert utca, dél felől a Tihany utca, nyugat felől a Székespart utca, északról 

pedig a 0270/47 hrsz-ú ingatlan által lehatárolt Lf1 jelű építési övezet Lf2 építési 

övezetbe történő átsorolása, 

A polgármester az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kikérte 

az illetékes államigazgatási szervek véleményét a környezeti értékelés elkészítésével 

kapcsolatban. 

1) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelméért felelős 

államigazgatási szervek szakmai véleményére alapozva úgy dönt hogy a 

Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozóan környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem írja elő, egyben felkéri a polgármestert, 

a) hogy a környezeti vizsgálattal kapcsolatos Képviselő-testületi döntést - a módosított 

Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervlap 

tervezetével egy időben - és az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot, 

valamint azok egy másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, záró szakmai 

véleményezés céljából. 

Mellékletek: 1. számú melléklet - Beszámoló 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezésére 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jogszabályi előírás alapján az óvodai munkaterv 

határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az óvoda vezetője elkészítette a 

2018/2019-es nevelési évre szóló munkatervet, amit megismerhettek a Képviselők. A 

Madocsai Kölyökkuckó Óvoda munkaterve tartalmazza a jogszabályban meghatározott 

kötelező tartalmi elemeket, az eseménynaptár alapján betekintést nyerhetnek a tervezett 

fontosabb feladatokról, eseményekről, fejlesztő programokról, és az óvodapedagógusok, a 

pedagógiai munkát segítők munkarendjéről.  

 

Soós Ferencné képviselő: A beszámolóban az óvoda-iskola kapcsolatánál az áll, hogy a 

gyerekek könnyebb beilleszkedése érdekében tartják a kapcsolatot az iskolával. Tapasztalata 
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szerint nagyon kevés az intézmények közötti kommunikáció, sajnálatos módon csak 

áprilisban, a beiratkozás előtt találkoznak egymással. Jó lenne ezen javítani. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A felvetett problémán az intézmények tudnak csak 

változtatni. 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket a 

Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezésére  vonatkozóan  az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2018. (XI.20.) határozata 

a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2018-2019-es nevelési év munkatervéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 

2018-2019-es nevelési évre összeállított munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal megismerte és véleményező jogával élve a munkatervben foglaltakat 

elfogadja. 

 

Határidő: az intézmény értesítésére: 2018. november 30. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő 012/3 hrsz, 4225 m2 területű 

ingatlan haszonbérletére vonatkozó ajánlat tárgyalása 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérte a Pénzügyi 

Bizottság elnökét a Bizottság állásfoglalásának ismertetésére. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság Bacs Sándor haszonbérleti 

ajánlatát megtárgyalta, és mivel korábban is ő használta a földterületet, és megfelel a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek, javasolta a Képviselő-testület részére a 

haszonbérleti szerződés további öt évre - 2023. november 27. napjáig -  történő 

meghosszabbítását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az önkormányzat 

tulajdonában lévő 012/3 hrsz-ú földterületből 4225 m2 nagyságú terület haszonbérletére 

vonatkozóan az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2018. (XI.20.) határozata 

Madocsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő 012/3 hrsz-ú földterületből 

4225 m2 nagyságú terület bérbeadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-

testület) úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 012/3 helyrajzi számú, 

összesen 12 ha 3249 m2 nagyságú földterületből 4225 m2 nagyságú területre 2018. 

november 27. napjától 2023. november 27. napjáig terjedő időszakra Bacs Sándor 

Madocsa, Kis utca 14. szám alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt. 

A Képviselő-testület 81/2016. (IX.28.) határozata alapján a haszonbérleti díj összege 

70.000,- Ft/ha. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Bacs Sándorral a haszonbérleti 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: 2018. évre tervezett közmeghallgatás időpontjának módosítása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2018. évre vonatkozó 

munkatervének elfogadásakor a közmeghallgatás idejét 2018. november 21. napjára tűzte ki. 

Mivel erre az időpontra nem tudtak kellően felkészülni, javasolta a Képviselőknek a 

közmeghallgatás időpontját 2018. november 29-én, csütörtök 17 órára kitűzni. 

Felkérte a Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2018. november 29-re 

(szerda) 17 órára tűzi ki. A közmeghallgatás helye: Madocsa, Faluház. Határidő: azonnal. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester” 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2018. (XI.20.) határozata 

a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 

2018. november 29-re (szerda) 17 órára tűzi ki.  

A közmeghallgatás helye: Madocsa, Faluház.  

 

Határidő: azonnal.  

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a GDPR megfelelősség felmérésére és megvalósítására, valamint az 

adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatok ellátására vonatkozó megbízásra 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérte a jegyző 

asszonyt a tájékoztatásra. 

 

dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: A GDPR, az európai unió általános adatvédelmi rendelete 

2018. május 25-én lépett életbe. Az adatvédelmi rendelet mindenkire vonatkozik, aki 

Magyarország területén személyes adatokat kezel, így a Közös önkormányzati Hivatalnak, az 

Önkormányzatnak és az Önkormányzat intézményeinek is foglalkozniuk kell a GDPR-ral. A 

rendelet szerint az adatok védelme érdekében hozzáértő személyek által elkészített 

szabályzatokkal kellene rendelkeznünk, azonban a feladat ellátására se Bölcskén se Madocsán 

nincs megfelelő alkalmazott, ezért erre szakosodott, külső cégek segítségét szükséges igénybe 

venni. A feladat ellátására árajánlatot kért, melyeket az előterjesztésben megismerhettek a 

Képviselők. A beérkezett ajánlatok közül a Korend Rendszerház Kft ajánlata a legkedvezőbb, 

2.585.720,- Ft, ami 24 hónap feladat ellátására vonatkozik.  Ebből az összegből – fele-fele 

arányban osztozva – Madocsa Község Önkormányzatát 1.290.340,- Ft terheli. A díj magában 

foglalja a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalra eső összeg felét, Madocsa Község 

Önkormányzata, a Madocsai Alapszolgáltatási Központ és a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 

költségét.   

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Mivel kötelezően 

ellátandó feladatról van szó, a beérkezett árajánlatokat, valamint a jegyző asszony által 

elmondottakat megismerve, felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

144/2018. (XI.20.) határozata  

a GDPR megfelelőség felmérésére és megvalósítására, valamint az adatvédelmi 

tisztviselő (DPO) feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 

 

1. Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megismerte a GDPR-nek való megfelelőség felmérése és megvalósítása, valamint az 

adatvédelmi tisztviselőség (DPO) ellátása tárgyban begyűjtött következő ajánlatokat, melyben 

a megajánlott díj 24 hónap feladat ellátására vonatkozik: 

 

a) Korend Rendszerház Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 12. 2/2. 

,cégjegyzékszám: 11-09-011392, adószám: 13666387-2-11, bankszámlaszám: 

117740009-20070737, képviseli: Kozma Lászó ügyvezető)  részéről Bölcske és 

Madocsa települések önkormányzata és intézményei részére megajánlott díj: 

2.036.000 Ft + 549.720 ÁFA= 2.585.720. Ft/24  hónap, melyből Madocsa Község 

Önkormányzatát  1.290.340  Ft/24 hónap  megbízási díj terheli a következő bontásban:   
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2019. január 1-től 2019. július 31-ig: 

 

a.a)  Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal: 25.000 Ft + 6750 Ft ÁFA=31.750 

Ft/hó, 7 hónapra számolva: 222.250 Ft, melyet Bölcske Község Önkormányzata, 

valamint Madocsa Község Önkormányzata 50-50 %-ban finanszíroz,  

a.b)      Madocsa Község Önkormányzata: 15.000 Ft+4050 Ft ÁFA =19.050 Ft/hó, 7 

hónapra számolva: 133.350. Ft 

a.c)  Madocsai Kölyökkuckó Óvoda:11.000Ft+2970=13.970 Ft/hó, 7 hónapra 

számolva: 96.530 Ft 

a.d)  Madocsa Alapszolgáltatási Központ: 11.000Ft+2970=13.970 Ft/hó, 7 hónapra 

számolva: 96.530 Ft 

 

2019.  augusztus 1-től 2020. december 31-ig: 

  

a.e)  Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal: 20.000Ft+5400Ft ÁFA=25.400Ft hó, 

17 hónapra számolva: 431.800 Ft, melyet Bölcske Község Önkormányzata, valamint 

Madocsa Község Önkormányzata 50-50 %-ban finanszíroz,  

a.f)  Madocsa Község Önkormányzata:11.500Ft+3105FtÁFA=14.605.Ft 17 hónapra 

számolva: 248.285 Ft 

a.g)  Madocsai Kölyökkuckó Óvoda: 9.000Ft+2.430Ft ÁFA=11.430Ft 17 hónapra 

számolva: 194.310Ft 

a.h)  Madocsa Alapszolgáltatási központ: 9.000Ft+2.430Ft ÁFA=11.430Ft 17 

hónapra számolva: 194.310Ft 

 

b) Közinformatika Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft., 

(székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 180., adószám: 25409334242, 

cégjegyzékszám: 01 09 273506,) részéről Bölcske és Madocsa települések 

önkormányzata és intézményei részére megajánlott díj: 2.730.000 Ft + 737.100 ÁFA= 

3.467.100. Ft/24  hónap, melyből Madocsa Község Önkormányzatát  1.266.900  

Ft/24 hónap  megbízási díj terheli a következő bontásban:   

 

2019. január1-től 2019. december 31-ig: 

 

b.a) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal: 50.000 Ft+13.500.Ft ÁFA=27.000Ft , 12 

hónapra számolva:  324.000 Ft, melyet Bölcske Község Önkormányzata, valamint 

Madocsa Község Önkormányzata 50-50 %-ban finanszíroz, 
b.b) Madocsa Község Önkormányzata:10.000 Ft+2.700Ft ÁFA= 12.700Ft 12 hónapra 

számolva: 152.400 Ft 
b.c) Madocsai Kölyökkuckó Óvoda: 10.000 Ft+2.700Ft ÁFA= 12.700Ft 12 hónapra 

számolva: 152.400 Ft 
b.d) Madocsa Alapszolgáltatási Központ: 10.000 Ft+2.700Ft ÁFA= 12.700Ft 12 

hónapra számolva: 152.400 Ft 

 
2020. január1-től 2020. december31-ig: 

 

b.e) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal: 25.000 Ft+6.750Ft ÁFA=31.750Ft 12 

hónapra számolva: 381.000 Ft, melyet Bölcske Község Önkormányzata, valamint 

Madocsa Község Önkormányzata 50-50 %-ban finanszíroz, 
b.f) Madocsa Község Önkormányzata: 10.000 Ft+2.700Ft ÁFA= 12.700Ft 12 hónapra 

https://www.google.hu/maps/place/1153+Budapest+Bocskai+utca+180.
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számolva: 152.400 Ft 

b.g) Madocsai Kölyökkuckó Óvoda: 10.000 Ft+2.700Ft ÁFA= 12.700Ft 12 hónapra 

számolva: 152.400 Ft 

b.h) Madocsa Alapszolgáltatási Központ: 10.000 Ft+2.700Ft ÁFA= 12.700Ft 12 

hónapra számolva: 152.400 Ft 

 

c) Archimedes Informatikai, Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Bt., (székhely: 1171 

Budapest, Nyitány u. 2., adószám: 21482399242, cégjegyzékszám: 01 06 753833) 

részéről Bölcske és Madocsa települések önkormányzata és intézményei részére 

megajánlott díj:  3.950.000 Ft + 1.066.500 Ft ÁFA, összesen: 5.016.500 Ft/24 hónap, 

mely díjat illetően mincs intézményi bontás, az árajánlat egyösszegű. 

 

d) Diana Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Bartók 

Béla út 23., adószám: 14914669209, cégjegyzékszám: 09 09 017616) részéről Bölcske 

és Madocsa települések önkormányzata és intézményei részére megajánlott díj 

3.490.000 Ft + 942.300 Ft ÁFA, összesen: 4.432.300 Ft/24 hónap , mely díjat 

illetően mincs intézményi bontás, az árajánlat egyösszegű. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Korend 

Rendszerház Kft. adta Bölcske és Madocsa települések önkormányzata és intézményei részére 

mindösszesen  bruttó 2.585.720 Ft/24 hónap vállalási díjjal, így az 1. pontban foglalt feladat 

ellátására a Korend Rendszerház Kft. kerül megbízásra  az 1.a.) pontban foglalt megbízási 

díjak ellenében. 

 

 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pontban foglalt feladat ellátására nettó  544.000 Ft 

+ ÁFA összeget az önkormányzat 2019. évi költségevetésében, továbbá nettó 474.000 Ft + 

ÁFA összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosít, egyúttal felhatalmazza  

Madocsa Község Önkormányzata tekintetében a polgármestert, az Önkormányzat 

költségvetési szervei tekintetében azok vezetőit, hogy  a Korend Rendszerház Kft.-vel az 

előterjesztés 6. mellékletét képező szerződést megkösse az 1.a) pontban  megjelölt díjak  

ellenében.  

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. december 12. 

Felelős: az önkormányzat tekintetében Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, az 

önkormányzat intézményei tekintetében az intézményvezetők 

 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a háziorvosi alapellátás működtetéséről és helyettesítéséről 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a 

Szigethy és Székely Bt-vel kötött Megbízási szerződés 2018. december 31. napjával közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerül, ezért a háziorvosi szolgálatot 2019. január 1-jétől az 

önkormányzatnak kell működtetnie. Jogszabály alapján Szigethy doktor úrnak a feladat-

ellátási szerződés megszűnését követő hat hónap alatt – 2019. június 30-ig – van lehetősége a 

praxisjog elidegenítésére. Ez alatt az idő alatt az önkormányzatnak a helyettesítésről 

gondoskodni kell. A helyettesítést 2019. január 1-jétől Dr. Szabó Katalin háziorvos tudja 

https://www.google.hu/maps/place/1171+Budapest+Nyit%C3%A1ny+u.+2.
https://www.google.hu/maps/place/1171+Budapest+Nyit%C3%A1ny+u.+2.
https://www.google.hu/maps/place/4031+Debrecen+Bart%C3%B3k+B%C3%A9la+%C3%BAt+23.
https://www.google.hu/maps/place/4031+Debrecen+Bart%C3%B3k+B%C3%A9la+%C3%BAt+23.
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biztosítani, heti 10 óra rendelési idővel tudja ellátni a körzetet, a rendelési idő a kialakult 

gyakorlatnak megfelelően történik. Megállapodás alapján a megbízási díj összege 600.000,- 

Ft/hó, amelyből a doktornő a feladatvégzéssel kapcsolatos költségeket fizeti. Akadályoztatása 

esetén a helyettesítését Dr. Hallai Róbert háziorvos látja el. A háziorvos helyettesítésének 

ideje alatt az asszisztenst az önkormányzatnak kell alkalmaznia, Böde Istvánnét 2019. január 

1-jétől közalkalmazotti státuszban az önkormányzat foglalkoztatja. A helyettesítésről szóló 

Megbízási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. Az önkormányzatnak 2018. 

december 31-ig kell beszereznie a jogerős működési engedélyt ahhoz, hogy az Országos 

Egészségpénztár általi finanszírozás folyamatos lehessen. Felkérte a Képviselőket az 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2018. (XI.20.) határozata 

Madocsa háziorvosi körzet 2019. január 1. napjától történő működtetéséről 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-

testület) a felnőtt háziorvosi alapellátás működtetésére és helyettesítésére 2019. január 

1. napjától kezdődően Dr. Szabó Katalin Krisztina háziorvost bízza meg.  

A Megbízási szerződést határozatlan időre, de legkésőbb a háziorvosi praxis 

betöltéséig kötik. 

 

2. Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Madocsa Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról szóló 10/2016. (X.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott 

felnőtt háziorvosi körzet (szolgálatszám: 170090070) ellátási területére terjed ki. 

 

3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzatot jelen jogügylet során 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester képviseli, akinek képviseleti joga teljes körű, 

az jogszabály által nem kizárt és nem korlátozott. Egyúttal felhatalmazza a 

polgármester az előterjesztés mellékletét képező Megbízási szerződés aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a működési engedélyezési eljárással kapcsolatosan 

minden hatósági és egyéb eljárás során, annak pozitív elbírálása esetén lemond 

fellebbezési jogáról.    

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program című  

pályázatra az önkormányzat tulajdonában lévő, Madocsa, Újsor u. 2. szám alatti épület 

bölcsődévé történő átalakítására pályázat benyújtására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára: Tájékoztatta a Képviselőket, hogy a Pénzügyminisztérium által 

kiírt Bölcsőde fejlesztési program pályázat keretében lehetőség nyílik a települések számára 

bölcsőde kialakítására pályázni. Az ide évben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványtól elnyert támogatás segítségével elkészíttették az engedélyes és kiviteli terveket, 

illetve jogerős építési engedéllyel is rendelkeznek. A pályázatíró most jelezte,  hogy elkészült 

a pályázati anyaggal, lehetőség van rá, hogy november 30-ig benyújtásra kerüljön. Ebben az 

esetben várhatóan az idei évben döntés születik róla. A tervezett bölcsőde kialakításának teljes 

költsége 52.282.621,- Ft, melyből az önkormányzatnak 2.612.100,- Ft-ot kell biztosítania a 

2019. évi költségvetésében. A védőnő segítségével felmérést végeztek a kisgyermekes szülők 

körében, 17 család szeretné bölcsődében elhelyezni a gyermekét. Jogszabály szerint ha a 

településen a bölcsődés korú gyerekek száma meghaladja a 40 főt, és ebből 5 fő részére 

igénylik a bölcsődei elhelyezést, az önkormányzatnak biztosítania kell az ellátást. Régóta 

foglalkozik a Testület a bölcsődei ellátás megvalósításával – ezért pályáztak a JETA-hoz a 

tervek elkészítésére is. Felkérte a Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására: 

„1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde 

Fejlesztési program című pályázatra az önkormányzat tulajdonában lévő, Madocsa, Újsor utca 

2. szám alatti épület bölcsődévé történő átalakítására.2. A beruházás megvalósítását 2019. 

gazdasági évre tervezi. 3. A pályázat összes költsége 52.282.621,- forint. A pályázat 

megvalósításához szükséges önerő összege 2.612.100,- forint, amit a  Képviselő-testület az  

önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít. 4. Felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester”  

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2018. (XI.20.) határozata 

a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési program keretében pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt 

Bölcsőde Fejlesztési program című pályázatra az önkormányzat tulajdonában lévő, 

Madocsa, Újsor utca 2. szám alatti épület bölcsődévé történő átalakítására. 

 

2. A beruházás megvalósítását 2019. gazdasági évre tervezi. 

 

3. A pályázat összes költsége 52.282.621,- forint.  

A pályázat megvalósításához szükséges önerő összege 2.612.100,- forint, amit a  

Képviselő-testület az  önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek télapó ajándékénak 

támogatására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Testület ülését megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: Az önkormányzat hagyomány szerint minden 

évben támogatja az óvodás és az általános iskolás gyerekek ajándékozását. Az elmúlt pár 

évben 700,- Ft-ot biztosított az önkormányzat személyenként erre a célra. A Bizottság ülésén 

elhangzott, hogy ez az összeg meglehetősen kevés, ezért ahhoz, hogy minőségi édességeket, 

gyümölcsöt tudjanak vásárolni az intézmények, 1.000,- Ft-ot javasoltak a Képviselő-

testületnek megállapítani gyermekenként. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait a következő 

határozati javaslat elfogadására:”Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek részére 1.000,- Ft/fő értékben télapó 

csomagot ajándékoz a költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére. Határidő: 2018. 

december 6. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.” 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2018. (XI.20.) határozata 

a madocsai óvodába és általános iskolába járó gyerekek télapó ajándékának 

támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a madocsai óvodába és általános 

iskolába járó gyerekek részére 1.000,- Ft/fő értékben télapó csomagot ajándékoz a 

költségvetésben erre a célra előirányzott keret terhére. 

 

Határidő: 2018. december 6. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

12. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Az MLSZ Tolna Megyei Igazgatóságának tájékoztatása műfüves pályaépítés 

lehetőségéről 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

  (Szóbeli előterjesztés) 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az MLSZ Tolna Megyei Igazgatóságától 

telefonon tájékoztatták műfüves pálya kialakítására pályázat benyújtásának lehetőségéről. 

Tájékoztatásuk szerint nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, azonban Madocsát 

választották ki támogatásra. A pályázat segítségével egy kisméretű, vagy grundméretű pálya 

megvalósítása lehetséges, a Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint ennek a bekerülési 

költsége 30 millió forint. Az önkormányzat által biztosítandó önerő összege 10 %, 3 millió 

forint. 

 

Böde Istvánné képviselő: Megnézte, a pálya mellett nincs akkora terület, amin meg lehetne 

építeni a műfüves pályát.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A mi pályánk a falué, állandóan nyitva van, bárki 

használhatja. A műfüves pályát nem lehetne felügyelet nélkül használni. A pálya mellett 

lakók eddig is gyakran nehezményezték, hogy berúgják a labdát a kertjükbe. Nem lenne 

szerencsés még közelebb kerülni hozzájuk. Véleménye szerint jelenleg nincs szüksége a 

falunak a műfüves pálya megépítésére. A pályázat megvalósításához szükséges 3 millió 

forintot inkább a sportcsarnok bejárati ajtajának cseréjére kellene fordítani, mert arra nagy 

szükség lenne. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a következő határozati 

javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 

támogatja az MLSZ TAO pályaépítési program keretében műfüves pálya kialakítására a 

pályázat benyújtását. Határidő: MLSZ Tolna Megyei Igazgatóságának tájékoztatására: 

azonnal. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester” 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2018. (XI.20.) határozata 

a településen műfüves pálya építéséről 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 

támogatja az MLSZ TAO pályaépítési program keretében műfüves pálya kialakítására a 

pályázat benyújtását. 

 

Határidő: MLSZ Tolna Megyei Igazgatóságának tájékoztatására: azonnal. 

       Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester. 
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Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester 18 óra 40 perckor 

bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                                dr. Orbán Zsuzsanna 

                 polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

 

 

Böde Istvánné                           Soós Ferencné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


