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Jegyzőkönyv
Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 13-án 17
órai kezdettel tartott ülésén.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
7026 Madocsa, Fő u. 24.
Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Szántó Zoltán alpolgármester, Bán
Bálint Géza, Blatt György, Böde Istvánné, Rostás György, Soós Ferencné Képviselő-testületi
tagok, dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, a lakosság részéről öt fő, Csapó Jánosné
jegyzőkönyvvezető.
Napirend előtt:
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a hét tagú Testületből mindenki
jelen van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta
megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Rostás György és
Szántó Zoltán Képviselőket javasolta megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
Rostás György és Szántó Zoltán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjének a meghívóban közölt
napirendi pontokat kiegészítéssel javasolta tárgyalni. 9. napirendként az „Egyebek” napirendi
pont helyett a „Javaslat a védett természeti terület fenntartásáról szóló 10/2007. (XI.5.)
önkormányzati rendelet módosítására” napirendi pontot, 10. napirendként „Javaslat a
település 1000 éves évfordulója megünneplésének szervezésére bizottság létrehozására” című
napirendet, 11. napirendként az „Egyebek napirendet, azon belül a „Dr. Székely Zsuzsanna
kérelme a háziorvosi rendelőhöz tartozó eszközök nyilvántartási értéken történő átvételére”
című szóbeli előterjesztést, valamint a „Mezőföldvíz Kft energiahatékonysági pályázatával
kapcsolatos pénzügyi javaslat tárgyalása” című szóbeli előterjesztést javasolta tárgyalni.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi napirendeket tárgyalta:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. Madocsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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3. Döntés Pályázat benyújtásáról a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható
támogatás (szennyvízrendszer fejlesztése) vonatkozásában
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatokra vonatkozó
javaslat tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
6. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervére vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
7. Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítéséről
Előterjesztő: Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke
8. Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságtervének elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

9. Javaslat a védett természeti terület
önkormányzati rendelet módosítására

fenntartásáról

szóló

10/2007.

(XI.5.)

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester

10. Javaslat a település 1000 éves évfordulója megünneplésének szervezésére bizottság
létrehozására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
11. Egyebek
a) Dr. Székely Zsuzsanna kérelme a háziorvosi rendelőhöz tartozó eszközök
nyilvántartási értéken történő átvételére (szóbeli előterjesztés)
b) Mezőföldvíz Kft energiahatékonysági pályázatával kapcsolatos pénzügyi javaslat
tárgyalása (szóbeli előterjesztés)
1. Napirend tárgyalása
Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (II.13.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (I.23.), az 5/2019.
(I.23.) és a 6/2019.(I.23.) határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést
elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Tárgya: Madocsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének
tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az önkormányzat költségvetését első körben
február 15-ig tárgyalnia kell a Képviselő-testületnek. Az előterjesztést tanulmányozva látható,
hogy az idei évben a bevételek csökkenése várható, a tavalyi 113.788.695,- Ft állami
támogatás helyett 103.331.352,- Ft támogatást kap a település. Az iparűzési adóból is
kevesebb bevétel várható, mivel néhány vállalkozó megszüntette Madocsán a telephelyét. A
kiadások között, a személyi juttatásoknál a bérek garantált bérminimumra történő
kiegészítését vették figyelembe. A fejlesztési feladatokra 8.112 ezer forint került tervezésre,
melyből 6.112 ezer forint a pályázatokhoz szükséges önerő összege, 1 millió forint a kerti
gépek beszerzésére, 1 millió forint a számítógép beszerzésére, tartozékok vásárlására tervezett
keret. Felújítási kiadások között 5,5 millió forintot terveztek az Alapszolgáltatási Központ
akadálymentes mosdójának kialakítására. Évek óta húzódó feladat, ennek hiányában évek óta
csak egy évre kapja meg az intézmény a működési engedélyt. Egyéb működési célú
kiadásokra 24.661 ezer forintot terveztek, ebből 3.500 ezer forint a madocsai hivatal
működésének önkormányzati támogatása, 6 millió forintot biztosít az önkormányzat a
Madocsai Református Általános Iskola működéséhez, 4 millió forint a Mezőföldvíz Kft
részére 2018. évre járó törzstőke emelés összege, valamint a településen működő civil
szervezetek támogatására 6 millió forint fordítható. A felsoroltakat figyelembe véve 3,5 millió
forint tartalékkal számoltak a 2019. évi költségvetésben. Az ülést megelőzően a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte Soós Ferencné elnököt az ülésen elhangzottakról a
jelenlévők tájékoztatására.
Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2019.
évi költségvetési rendelet-tervezetét megtárgyalta. A következő határozati javaslatot javasolta
a Képviselő-testületnek elfogadásra: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetés-tervezetének tervszámait megismerte, és
alkalmasnak találta arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésének alapját
képezze.”
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérte a
Képviselőket a szavazásra.
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (II.13.) határozata
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetés-tervezetének tervszámait megismerte, és alkalmasnak találta arra, hogy a
költségvetési rendelet-tervezet előkészítésének alapját képezze.
Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Napirend tárgyalása
Tárgya: Döntés pályázat benyújtásáról a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából
nyújtható támogatás (szennyvízrendszer fejlesztése) vonatkozásában
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést
megkapták a Képviselők. A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából a Madocsai
Agglomerációt érintő szennyvízhálózat Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő munkáinak
elvégzésére lehet pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtására Dunaföldvár Város
Önkormányzata - mint az agglomerációt érintő víziközmű-rendszer ellátásáért felelős
önkormányzatok konzorciumi vezetője – jogosult. A pályázat útján tervezett beruházás
megvalósításának összes költsége 15.975 ezer forint, amelyből a konzorcium 70 %-os
támogatást igényel. Az önkormányzatok által biztosítandó önrész összege 4.792.500,- forint,
ebből a Madocsára jutó összeg 704.497,- forint. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendelet-tervezetének tárgyalása során ismertette a Képviselőkkel, hogy az idei költségvetés
összeállítása során számoltak a feladattal, a szennyvízrendszer fejlesztésére előzetesen 500
ezer forint önerő került tervezésre. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
napirendet. Felkérte a Bizottság elnökét az ülésen elhangzottakról a tájékoztatásra.
Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A polgármester asszony által elmondottak
alapján a Pénzügyi Bizottság javasolta a Képviselő-testület részére a pályázat benyújtását.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több
hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (II. 13.) határozata
a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás pályázatára
1. A Madocsai Agglomerációt érintő (Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Paks-Dunakömlőd
települések) víziközmű-rendszer ellátásáért felelős önkormányzatok konzorciumi vezetője
Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatására.
2. A fejlesztés tárgya: Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár, Paks-Dunakömlőd térségben létesített
szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés, -tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja: U2500-72
Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
által jóváhagyott víziközmű-rendszer műszaki állapotának javítását szolgáló felújítási tételek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Légfúvók felújítása
Rozsdamentes rongyfogó rácsok II. ütem
Levegőztető membránok cseréje
Bölcske Linuxos levegőztető rendszer felújítás
Tisztított víz átemelő szivattyúinak felújítása (2 db)
Madocsa telep osztómű felújítás
Madocsa végátemelő gépészeti felújítás
DN200 kivezető csövek a medencében, savállóra cserélése

3. A beruházás összköltsége 15 975 000 Ft, amelyből a konzorcium 11 182 500 forintos
támogatást igényel 70 %-os támogatási intenzitással. A konzorcium a beruházás
megvalósításához szükséges önrészt, 4 792 500 Ft-ot a települések tulajdoni hányada
arányában vállalja:
Madocsa Község Önkormányzata

(14,7 %):

704 497 Ft

1. A fejlesztés megvalósítása Madocsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében
nevesítve elkülönítésre kerül.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és a konzorciumi megállapodás
aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázat beadási határideje 2019. február 28.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. Napirend tárgyalása
Tárgya: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatokra
vonatkozó javaslat tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
által meghirdetett pályázati lehetőségek alapján az önkormányzatnak három pályázat
benyújtására van lehetősége az Alapítványhoz. Elsőként a „Életminőséget javító
beruházások” pályázati ablak keretében a Fogorvosi szolgálati lakás felújítására kívánnak
pályázni. Az épület külső felújítása és a fogorvosi rendelő felújítása tavaly megtörtént, a
szolgálati lakás belső felújítása azonban nem szerepelt a pályázatban. A lakás teljes
felújításának bekerülési költsége 29.208.501,- Ft. A pályázat 90 %-os támogatást élvez, az
önkormányzatnak saját költségvetésében 2.920.850,- Ft önerőt kell biztosítania a munkálatok
elvégzéséhez. Következő pályázati célként „A Biztonságos életvitelt segítő beruházások”
pályázati ablakban a Paksi úton megkezdett járdafelújítás folytatására nyílik lehetőség, a
Tihany utca sarkától a Szállás utca sarokig, a Kossuth utca sarkától az Ady utca sarokig, az
Ady utca sarkától Kishegyig, és a Kis utca sarkától az első utca sarokig. A Paksi úti járda
felújításának bekerülési összege 19.341.880,- Ft, az Alapítvány által teljes egészében
támogatott. A beruházás megvalósításához az önkormányzatnak a saját költségvetéséből nem
kell önerőt biztosítania. Harmadik pályázati célként a „Közösségi települési programok
támogatása” pályázati ablakban az augusztus 10-én megrendezésre kerülő XXII. Falunap
megvalósításához pályáznak támogatásra. A pályázaton elnyerhető összeg 976.060,- forint,
melyre önerő biztosítása nélkül pályázhat a település. Véleménye szerint a pályázati
lehetőségeket mindenképpen ki kell használnia az önkormányzatnak. A községben végzett
felújítási munkák nagy részét is pályázati lehetőségek kihasználásával tudta a település
megvalósítani, hiszen sokkal több értéket tudtak teremteni ezek lehetőségével, mint amit az
önkormányzat saját költségvetése biztosított volna. Összegezve az elmondottakat, az
önkormányzatnak a 2019. évi költségvetésében 2.920.850,- forint önerőt kell biztosítania a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatokhoz. A pályázatok
benyújtásáról a Képviselő-testületnek egyenként kell döntést hoznia. Az ülést megelőzően a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte Soós Ferencné elnököt az ülésen
elhangzottakról a tájékoztatásra.
Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság ülésén a polgármester
asszony tájékoztatta a Bizottság tagjait a pályázatok feltételeiről, az egyes pályázati célok
megvalósításához szükséges önerő összegéről. Az ülésen elhangzottak alapján a Pénzügyi
Bizottság javasolta a Képviselő-testület részére a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz a pályázatok benyújtását.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több
hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselőket az 1. határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (II.13.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 2. pályázati ablakban
pályázat benyújtásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány 2018. évi pályázati felhívás „2.) Életminőséget javító beruházások”
pályázati ablakban.
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A pályázat keretében a Fogorvosi szolgálati lakás (Madocsa, Első u. 13.) belső
felújítását kívánja megvalósítani:
2. A fent megjelölt felújítás teljes bekerülési összege 29.208.501.- Ft
Az önkormányzat által biztosítandó önerő összege: 2.920.850,- Ft, amit a Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít.
A pályázat támogatási intenzitása: 90 %
Határidő: pályázat benyújtására: 2019. február 15.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti 2.
határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (II.13.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 3. pályázati ablakban
pályázat benyújtásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány 2018. évi pályázati felhívás „3.) Biztonságos életvitelt segítő beruházások”
pályázati ablakban.
A pályázat keretében az alábbi járdaszakaszok felújítását kívánja megvalósítani:
- Paksi út ( Tihany utca saroktól – Szállás utca sarokig)
- Paksi út (Kossuth utca saroktól – Ady u. sarokig)
- Ady utcától - Kishegyig
- Paksi út (Kis u. saroktól – Első u. sarokig)
2. A fent megjelölt felújítás teljes bekerülési összege 19.341.880.- Ft
Az önkormányzat által biztosítandó önerő összege: 0,- Ft
A pályázat támogatási intenzitása: 100 %
Határidő: pályázat benyújtására: 2019. február 15.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti 3.
határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (II.13.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 7. pályázati ablakban
pályázat benyújtásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány 2018. évi pályázati felhívás „7.) Közösségi települési programok
támogatása” pályázati ablakban.
A pályázat keretében a 2019. augusztus 10-én tartandó XXII. Madocsai Falunapot
kívánja megvalósítani.
2. A fent megjelölt felújítás teljes bekerülési összege 976.060.- Ft
Az önkormányzat által biztosítandó önerő összege: 0,- Ft.
A pályázat támogatási intenzitása: 100 %
Határidő: pályázat benyújtására: 2019. február 15.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Napirend tárgyalása
Tárgya: Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést
megkapták a Képviselő-testület tagjai. A nevelési – oktatási intézmények és köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló rendelet szabályozza az óvodai beiratkozás rendjét,
valamint a fenntartó ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. A rendelet szerint az óvodai
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
közlemény vagy hirdetmény saját honlapján,
illetve
az óvoda honlapján történő
közzétételével,
vagy a helyben szokásos módon tájékoztatja az érintetteket. Az
óvodavezetővel történt egyeztetés szerint a 2019/2020-as nevelési évre a beiratkozás idejét
2019. április 23-án 8 – 12 óra, április 24-én 13 – 17 óra közötti időtartamban, felvételi
körzetét Madocsa közigazgatási területében javasolta meghatározni.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, így felkérte a Képviselőket az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (II.13.) határozata
a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozás rendjéről
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre
vonatkozó óvodai beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1. Az óvodai beiratkozás időpontja, helye:
2019. április 23. (kedd) 08.00-12.00
2019. április 24. (szerda) 13.00- 17.00
Madocsai Kölyökkuckó Óvoda (Madocsa, Paksi út 19.)
2. Az óvoda felvételi körzete: Madocsa község közigazgatási területe.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy az óvodavezető
közreműködésével gondoskodjon a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
20. § (1a) bekezdés szerinti közzétételről.
Határidő: beiratkozással kapcsolatos közzététel: 2019. március 20.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Szalai Andrásné óvodavezető
6. Napirend tárgyalása
Tárgya: A Képviselő-testület 2019. évi munkatervére vonatkozó javaslat tárgyalása
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez tartozó előterjesztést megkapták a
Képviselők. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testület munkaterv szerint tartja rendes üléseit.
Jogszabályi előírások alapján elkészítették a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét, amely
tartalmazza a tervezett ülések időpontját, a közmeghallgatás időpontját és helyét, a jogszabály
által kötelezően tárgyalandó, valamint a korábbi években szokásosan tárgyalt témaköröket.
Ezek év közben kiegészülnek még az aktuálisan felmerülő feladatokkal. Az előterjesztés a
Képviselők javaslatai alapján módosítható.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Felkérte a Képviselőket a 2019.
évre vonatkozó munkaterv előterjesztés melléklete szerinti elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (II.13.) határozata
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi
munkatervének elfogadásáról
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. évi
munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: az érintettek részére történő megküldésre: 2019. február 22.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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7. Napirend tárgyalása
Tárgya: Tájékoztatás a Képviselők
kötelezettségének teljesítéséről

és

a

Polgármester

vagyonnyilatkozat-tételi

Előterjesztő: Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a
napirenddel kapcsolatosan a jelen lévők tájékoztatására.
Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény alapján az önkormányzati képviselők minden év január 1-jétől számított 30 napon
belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület ülését
megelőzően tárgyalta a napirendet. Az ülésen megállapítást nyert, hogy a polgármester
asszony és a képviselő-testület valamennyi tagja határidőben eleget tett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, így valamennyi képviselő jogosult részt venni az önkormányzat
munkájában.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Felkérte a
Képviselőket a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozóan az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (II. 13.) határozata
a polgármester és a képviselő-testület tagjai 2019. évi vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének teljesítéséről
1. Madocsa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Pénzügyi Bizottság tájékoztatóját a polgármester és a
képviselő-testület tagjai 2019. évi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről – a
jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal – megismerte és
tudomásul vette.
2. A Képviselő-testület megállapította, hogy a polgármester és a képviselő-testület
valamennyi tagja 2019. január 31-ig eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságtervének elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy törvényi előírás
alapján a Képviselő-testületnek minden év február 28-ig jóvá kell hagynia a polgármester
szabadságának ütemezését. A főállású polgármester 25 munkanap alapszabadságra és
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Az elmúlt év során az önkormányzatnál
felmerült változások - pályázatokkal kapcsolatos ügyintézések, a beruházások időbeli
ütemezése, létszámproblémák - nem tették lehetővé a 2018. évi szabadságtervben
elfogadottak szerint a tervezett szabadságok felhasználását. A 2018-as évben 27 nap fel nem
használt szabadsága maradt, melyet március 31-ig kell igénybe vennie. A 2019. évre
vonatkozó szabadságterv ezeknek a napoknak a figyelembe vételével került összeállításra. A
napirendi ponthoz tartozó döntés meghozatalát illetően az Mötv. alapján bejelentette
személyes érintettségét és a következő határozati javaslat elfogadását indítványozta:
„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a polgármester 2019. évi
szabadságának ütemezéséről, a 2018. évi szabadság módosításáról” tárgyú döntéshozatalból
Gelencsérné Tolnai Klára polgármestert – személyes érintettsége okán – kizárja.” Szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (II.13.) határozata
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester döntéshozatalból kizárása személyes
érintettsége okán
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi
szabadságának ütemezéséről, a 2018. évi szabadság módosításáról tárgyú
döntéshozatalból Gelencsérné Tolnai Klára polgármestert – személyes érintettsége okán –
kizárja.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi
szabadságok átütemezését és a 2019. évre tervezett szabadságok időpontjait a határozati
javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta ( Gelencsérné Tolnai Klára polgármester asszony nem szavazott):
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019. (II.13.) határozata
a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről, és a 2018. évi szabadság
módosításáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselőtestület) elfogadja, hogy Gelencsérné Tolnai Klára polgármester - a Képviselőtestület 28/2018. (II.14.) határozatával elfogadott - 2018. évi szabadságainak
kivétele a következő időpontokban valósult meg:
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- 2018. május 22 – 29. (6 nap)
- 2018. július 16 – 20. ( 5 nap)
- 2018. december 12-15. (4 nap)
- 2018. december 17-28. (7 nap)
Összesen igénybe vett: 22 nap, megmaradt: 27 nap.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Gelencsérné Tolnai Klára polgármestert a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) bekezdése
alapján – a 2019. évi helyi önkormányzati választásokat is figyelembe véve, 2019.
október 15. napjáig – 31 nap szabadság, továbbá a 2018-as évről 27 nap áthozott
szabadság, vagyis összesen 58 nap szabadság illeti meg a 2019. évben.
3. Képviselő-testület Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 2019. évi szabadság
ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
a) a 2018. évről áthozott 27 munkanap kivétele:
- 2019. január 11-14. (2 nap)
- 2019. február 11-12. (2 nap)
- 2019. február 25-28. (4 nap)
- 2019. március 4-8. (5 nap)
- 2019. március 11-14. (4 nap)
- 2019. március 18-29. (10 nap)
b) a 2019. évre járó 31 nap kivétele:
- 2019. április 15-18. (4 nap)
- 2019. április 29 – 2019. május 3. (4 nap)
- 2019. május 27-31. (5 nap)
- 2019. június 11-14, (4 nap)
- 2019. július 15-19. (5 nap)
- 2019. augusztus 12-16. (5 nap)
- 2019. szeptember 16-19. (4 nap)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadságáról az igénybevételt
követő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást. Az ütemezéstől eltérő igénybevételt
a jogszabályban foglaltak szerint jelentse be.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért: a jegyző
Határidő: a tájékoztatásra: igénybevételt követő képviselő-testületi ülésen illetve
eltérő igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal

9. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a védett természeti terület fenntartásáról szóló 10/2007. (XI.5.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. novemberében alkotta meg a védett természeti terület fenntartásáról szóló
rendeltét. A rendelet megalkotásának célja a korábban védetté nyilvánított madocsai Szlavón
tölgyes helyi védettségének megerősítése volt. A természet védelméről szóló törvény
rendelkezése értelmében valamennyi védett természeti területre természetvédelmi kezelési
tervet kell készíteni. A kezelési tervet jogszabályi rendelkezés szerinti nemzeti park
igazgatósága véleményezi. A Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző
Egyesület segítségére volt az Önkormányzatnak, tagjai elkészítették a természetvédelmi
kezelési tervet, amit megküldtek véleményezésre a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóságának. Az Igazgatóság a tervet jóváhagyta, egyetértését az önkormányzat részére
megküldte. Mivel a védett természeti terület fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletnek
eddig nem volt része a Természetvédelmi Kezelési Terv, szükségessé vált a módosítása. A
madocsai Szlavón tölgyes helyi védettségű természetvédelmi terület – a képviselő-testület
jóváhagyását követően - Természetvédelmi Kezelési Tervét a továbbiakban a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
Rostás György Képviselő: A kezelési terv nagyon szépen összeállított, részletekre kiterjedő,
de ki végzi az ellenőrzést a benne foglaltak betartására?
Döme Gábor Madocsáért Egyesület tagja: A Duna-Dráva Nemzeti Park, és az
Erdőfelügyelőség.
Böde Istvánné Képviselő: Mit jelent az egészségügyi termelés?
Bán Bálint Géza Képviselő: A beteg fák kitermelését jelenti, az erdő egészségére
vonatkozik.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a Védett természeti terület
fenntartásáról szóló 10/2007. (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
a következő rendeletet alkotta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
a Védett természeti terület fenntartásáról szóló 10/2007. (XI.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról
10. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a település 1000 éves évfordulója megünneplésének szervezésére bizottság
létrehozására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Madocsa az idén ünnepli fennállásnak 1000 éves
évfordulóját. Több alkalommal beszélgettek róla, hogy rendezvény keretében kellene
megünnepelni ezt a jeles évfordulót. Megszervezése elég nagy feladat lesz, ezért véleménye
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szerint bizottságot kellene létrehozni a lebonyolítására. Javasolta, hogy a településen működő
civil szervezeteket tagjai közül legalább két-két főt jelöljenek a bizottság munkájában történő
részvételre. Javasolta még Dr. Skrenyó Margit gyermekorvost is felkérni, jó ötleteivel nagy
segítséget tudna nyújtani a rendezvény megszervezéséhez. A bizottság további tagjaira
vonatkozóan kérte a Képviselők javaslatait.
Szántó Zoltán Képviselő: Javasolta, hogy az Egyház részéről is kérjenek fel valakit.
Böde Istvánné Képviselő: Az iskola, a Könyvtár és a Művelődési Ház is képviseltesse magát
a szervezésben.
Törjék Gábor Madocsáért Egyesület tagja: Tarczal János, Újkender utcai lakos hobby
régész, jó kapcsolatot ápol a múzeumokkal, nagyon nagy lexikális tudással rendelkezik.
Véleménye szerint helye lenne neki is a szervezőbizottságban.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Javasolta, hogy a bizottság létrehozásáról,
tagjainak megválasztásáról a tagok felkérését követően a következő ülésen döntsön a
Képviselő-testület.
A napirenddel kapcsolatosan döntés nem született.
11. Napirend tárgyalása
Tárgya: Egyebek
a) Dr. Székely Zsuzsanna kérelme a háziorvosi rendelőhöz tartozó eszközök
nyilvántartási értéken történő átvételére
Szóbeli előterjesztés. A kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Szigethy doktor úr nyugdíjba vonulása végett
történt leltározás során derült ki, hogy a rendelőben vannak olyan eszközök, amelyek a
Szigethy és Székely Egészségügyi Bt. tulajdonát képezik. Az eszközök a háziorvosi
rendelőhöz tartoznak, a minimál feltételek biztosításához szükségesek. A doktornő azzal a
kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a kérelmében felsorolt eszközöket a
nyilvántartási értéken vegye át az önkormányzat.
Böde Istvánné Képviselő: Az eszközök meg vannak, az értük kért vételár az eredeti értékhez
képest nagyon minimális. A beszerzésük mindenképpen szükséges lenne.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérte a
Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására: „1.Madocsa Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigethy és Székely Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
képviseletében eljáró Dr. Székely Zsuzsanna kérésére a háziorvosi rendelőhöz tartozó alább
felsorolt eszközök nyilvántartási értéken, összesen: 194.015,- Ft értékben
történő
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megvásárlását határozza el az alábbiak szerint:- EKG: 60.000,- Ft, - sürgősségi táska:
46.760,- Ft, - coagulométer: 23.380,- Ft, - klíma berendezés: 48.197,- Ft, - holter: 15.678.- Ft.
Határidő: 2019. március 31. Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2019. (II.13.) határozata
a Szigethy és Székely Egészségügyi és Szolgáltató Bt. tulajdonában lévő eszközök
megvásárlásáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigethy és Székely
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Székely Zsuzsanna kérésére a
háziorvosi rendelőhöz tartozó alább felsorolt eszközök nyilvántartási értéken, összesen:
194.015,- Ft értékben történő megvásárlását határozza el az alábbiak szerint:
- EKG:
- sürgősségi táska:
- coagulométer:
- klíma berendezés:
- holter:

60.000,- Ft
46.760,- Ft
23.380,- Ft
48.197,- Ft
15.678.- Ft.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
b) Mezőföldvíz Kft energiahatékonysági pályázatával kapcsolatos pénzügyi javaslat
tárgyalása
Szóbeli előterjesztés. A Mezőföldvíz Kft megkeresése a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Tájékoztatta a Képviselőket, hogy a mai napon
küldte meg a Mezőföldvíz Kft a pénzügyi tájékoztató anyagot az Innovációs és Technológiai
Minisztérium víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése céljából kiírt pályázat
benyújtásához. A pályázat segítségével a madocsai regionális szennyvízrendszer részére
energiatakarékos eszközök beszerzésére nyílik lehetőség, 7 darab szennyvízátemelő szivattyú
és egy darab légfúvó beszerzését tervezik. A pályázat 50 %-os támogatottságú, tervezett
összes költsége nettó 5 727 176,- forint, melyhez az önkormányzatnak saját költségvetéséből
2 863 588,- forint önerőt kell biztosítania. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése nem
biztosít tartalék forrást a pályázat benyújtásához szüksége önrész vállalásához, ezért nem
támogatja a benyújtását.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta a Képviselőtestületnek a következő határozati javaslat elfogadását: „Madocsa Község Önkormányzatának
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Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kíván részt venni az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által kiírt vízközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázaton,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az önerőre nem tud
fedezetet biztosítani. Határidő: Mezőföldvíz kft értesítésére 2019. február 28. Felelős:
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2019. (II.13.) határozata
a Vízközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyban pályázat
benyújtásáról és annak önerejének biztosításáról
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
kíván részt venni az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt vízközművek
energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázaton, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében az önerőre nem tud fedezetet biztosítani.
Határidő: Mezőföldvíz Kft értesítésére: 2019. február 28.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
A napirendekhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester asszony az ülést 18 óra 35 perckor bezárta.

K.m.f.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

dr. Orbán Zsuzsanna
jegyző

Rostás György
Szántó Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítők

