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Jegyzőkönyv

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 27-én 17,00
órai kezdettel tartott ülésén.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
7026 Madocsa, Fő u. 24.
Jelen vannak: Szántó Zoltán alpolgármester, Bán Bálint Géza, Böde Istvánné, Blatt György,
Rostás György, képviselő-testületi tagok, dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, a lakosság részéről 2
fő, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Napirend előtt:
Szántó Zoltán alpolgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Bejelentette, hogy
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester asszony igazolt távolléte miatt, az önkormányzati
törvény által biztosított jogkörénél fogva vezeti a Képviselő-testület ülését. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a hét tagú testületből 5 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.
Szántó Zoltán alpolgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Blatt György és Rostás György
képviselőket javasolta megválasztani.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
Blatt György és Rostás György képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta.
Szántó Zoltán alpolgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi
pontokat javasolta tárgyalni azzal a módosítással, hogy 3. napirendi pontként vegye fel a
testület a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítására” című napirendet, 4. napirendi pontként a „Javaslat a fogorvosi rendelési idő
módosítására” című napirendet, ezáltal a „Javaslat a polgármester 2019. évi cafetéria-juttatás
szabályainak megállapítására” című napirend 5. pontra, az „Egyebek” napirend sorszáma 6.
pontra változik.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő napirendeket tárgyalta:
1. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. Javaslat pályázat benyújtására az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, helyreállítása vonatkozásában
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
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3. Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
4. Javaslat a fogorvosi rendelési idő módosítására
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szántó Zoltán alpolgármester
5. Javaslat a polgármester 2019. évi cafetéria-juttatás szabályainak megállapítására
Előterjesztő: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
6. Egyebek
1. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadására
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Szántó Zoltán alpolgármester: Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját
elektronikus úton megkapták a Képviselők. Az önkormányzat 2013-2018. évekre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Programja lezárásra került. A vonatkozó jogszabály szerint új – öt
évre szóló – Helyi Esélyegyenlőségi Programot kellett alkotni, melyet a Képviselő-testületnek
el kell fogadnia. A Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozása kötelező feladata az
önkormányzatnak, ezen kívül uniós források és egyéb pályázati lehetőségek elérésének
feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen érvényes Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
A munkanélküliségre vonatkozó adatokat áttekintve megállapítható, hogy Madocsa
kifejezetten szerencsés helyzetben van, folyamatos csökkenés tapasztalható. A
munkanélküliség 2012-ben 6 %-os volt, ez az arány 2017-re 2,5 %-ra csökkent. Számottevő
nemzetiségi, kisebbségi közösség nincs a településen, a nők helyzetére vonatkozóan sem
érkeztek bejelentések azzal kapcsolatosan , hogy valakit negatív diszkrimináció ért volna,
akár a saját, illetve akár a településen működő intézményekben. A község lakossága sajnos
öregedő, ami folyamatos kihívások elé fogja állítani a település vezetőit. A jövőben dolgozni
kell azon, hogy minél több fiatal telepedjen le Madocsán, ezáltal növekedjen a gyerekek
száma.
Böde Istvánné képviselő: A nők munkaerő piaci helyzete sajnos sokkal rosszabb még
mindig, nehezebben találnak munkát. Helyileg nincs is rá lehetőség, a varrodák hiánya
megmutatkozik a településen.
Rostás György képviselő: A Helyi Esélyegyenlőségi Program statisztikáit tanulmányozva, a
fiatalkorúak száma 260 fő körüli, ebből 25 – 26 fő veszélyeztetett. Elég jelentős arány.
dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Madocsán elenyésző a jegyzői hatáskörbe tartozó
veszélyeztetettek száma, az adatok nagyrészt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, anyagi veszélyeztetés miatti gyerekek számát mutatják.
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Rostás György képviselő: A gyermekorvos betegforgalma 2017. évben 7.800 gyermek volt,
ami naptári napokra számítva 25 főt jelent naponta. Ez elég nagy szám. Ilyen sok a beteg
gyerek?
Böde Istvánné képviselő: A napi 25 fő nem sok, régebben 40 – 45 fő volt a napi
betegforgalom a gyermekorvosnál. Több volt a gyerek is a településen, de arányában nem nőtt
a betegforgalom. Komoly fertőző betegségek nincsenek, az átoltottság nagyon magas.
Szántó Zoltán alpolgármester: A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott
el, így felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2019. (III. 27.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Programot megtárgyalta és elfogadta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot helyben szokásos módon tegye közzé és küldje meg azt a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
2. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat pályázat benyújtásra az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, helyreállítása vonatkozásában
Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Szántó Zoltán alpolgármester: A napirendhez kapcsolódóan előzményként elmondta, hogy
az elmúlt évben pályázott az önkormányzat a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítványnál az első világháborús emlékmű felújítására. Az
Alapítvány 300 ezer forint támogatást biztosított az önkormányzat részére, amit a Képviselőtestület a tervezett munkálatok költségeinek ismeretében nem fogadott el. Az idei évben ismét
lehetőség nyílt pályázat benyújtására, a meglévő emlékművek felújítására elnyerhető összeg
2,5 millió forint. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte
Rostás György bizottsági tagot a Képviselő-testület tájékoztatására.
Rostás György pénzügyi bizottsági tag: A Pénzügyi Bizottság az első világháborús
emlékmű felújítására vonatkozó pályázati lehetőséget megtárgyalta. Javasolta a Képviselőtestület részére a pályázat benyújtását az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
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megbízásából meghirdetett, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására, továbbá új emlékművek felállítására.
Szántó Zoltán alpolgármester: A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott
el, így felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2019. (III. 27.) határozata
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása, új emlékmű állítása megnevezésű támogatás pályázatáról
1. Madocsa Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából meghirdetett, az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, továbbá új emlékművek
felállítására.
2. A fejlesztés tárgya: 7026 Madocsa, Fő utca 24. szám alatti épület előtt található első
világháborús emlékmű rendbetétele, helyreállítása.
3. A beruházáshoz Madocsa Község Önkormányzata 2.500.000 Ft támogatást igényel.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
Határidő: a pályázat beadási határideje 2019. június 30.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
3. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
Szántó Zoltán alpolgármester: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának módosításáról a 2018. december 12-i, közös Képviselő-testületi ülésen döntött a
Képviselő-testület. Az Alapító Okirat módosításának szükségességét egyrészt az indokolta,
hogy Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete új intézményként a Bölcskei
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapításáról döntött, mely 2019. február 1. napjától
kezdte meg működését. Ez az új intézmény látja el a Család- és Gyermekjóléti szolgáltatást is.
A 2018. december 12-i ülésen mindkét település polgármestere felhatalmazást kapott a
Képviselő-testületétől az Alapító Okirat aláírására. A kötelező elektronikus aláíráshoz
szükséges intézkedések 2019. február 1-ig nem valósultak meg, így a Magyar Államkincstár
nem tudta bejegyezni az Alapító Okirat módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot, ezért mindkettőt ismételten el kell fogadni a Képviselő-testületeknek azzal,
hogy a módosítás időpontjaként a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontját jelölik meg.
Ezen felül a Magyar Államkincstár jelezte azt is, hogy az Alapító Okiratban a jegyző
kinevezésére vonatkozó előírások nem felelnek meg teljes körűen az előírt okirati
követelményeknek, azok módosítása is szükséges.

5

dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítására vonatkozóan a Képviselő-testületnek két határozatot kell hoznia. Elsőként el
kell fogadnia az Alapító Okirat módosítását, majd ezt követően az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot.
Szántó Zoltán alpolgármester: Az elmondottak alapján felkérte a Képviselőket a Bölcskei
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan az előterjesztés
szerinti I. határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2019. (III. 27.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosításáról
1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Gelencsérné Tolnai Klára polgármestert, hogy a
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását aláírja, a
szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat a hatóságok felé benyújtsa és aláírja,
továbbá minden olyan intézkedést tegyen meg, amely az Alapító Okirat módosításához
szükséges.
3.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának módosításával kapcsolatos eljárás során, a jelen határozatban foglaltak pozitív
elbírálása esetén a fellebbezési jogáról lemond, felhatalmazza Gelencsérné Tolnai Klára
polgármestert, hogy ilyen tárgyú nyilatkozatot kiadjon, aláírjon.
4.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosításáról szóló 160/2018. (XII.12.) határozatát visszavonja.
Határidő: a dokumentumok benyújtására 2019. április 5.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
Szántó Zoltán alpolgármester: Felkérte a Képviselőket a Bölcskei Közös Önkormányzati
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról szóló, az előterjesztés
szerinti II. határozati javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
a következő határozatot hozta:
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2019. (III.27.) határozata
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratának elfogadásáról
1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Gelencsérné Tolnai Klára polgármestert, hogy a
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
aláírja, a szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat a hatóságok felé benyújtsa és
aláírja, továbbá minden olyan intézkedést tegyen meg, amely az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat nyilvántartásba vételéhez szükséges.
3.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratával kapcsolatos eljárás során a jelen határozatban
foglaltak pozitív elbírálása esetén a fellebbezési jogáról lemond, felhatalmazza
Gelencsérné Tolnai Klára polgármestert, hogy ilyen tárgyú nyilatkozatot kiadjon, aláírjon.
4.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról szóló 161/2018. (XII.12.) határozatát visszavonja.
Határidő: a dokumentumok benyújtására 2019. április 5.
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
4. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a fogorvosi rendelési idő módosítására
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szántó Zoltán alpolgármester
Szántó Zoltán alpolgármester: A fogorvosi rendelőben megjelenő magas betegszámra
tekintettel kezdeményezte a polgármester asszony a helyettesítő orvosnál a rendelési idő
meghosszabbítását, amit a fogorvos is jogosnak és indokoltnak tartott. Vállalta a jelenlegi heti
15 óra rendelési idő 30 órára történő módosítását. Ennek megfelelően a fogorvosi rendelés a
következők szerint alakul: Madocsán keddi napokon 8,00 órától 20,00 óráig, pénteken 16,00
órától 19,00 óráig, Bölcskén hétfői napokon 17,00 órától 20,00 óráig, csütörtökön 8,00 órától
20,00 óráig.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, így felkérte a Képviselőket a
következő határozati javaslat elfogadására: „1.Madocsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a magas beteglétszámra tekintettel, 15 óráról 30 órára módosítja a
fogorvosi rendelési időt az alábbiak szerint: 7026 Madocsa, Első utca 13. szám alatti
telephelyen: Kedd: 8:00-20:00, Péntek: 16:00-19:00. 7025 Bölcske, Paksi utca 10. szám alatti
telephelyen:
Hétfő: 17:00-20:00,Csütörtök: 8:00-20:00. 2. Madocsa Község
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Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes
egészségügyi szerveknél nyújtsa be a működési engedély módosítása iránti, valamint a
finanszírozási támogatás módosítására irányuló kérelmet. Határidő: azonnal. Felelős:
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester.”
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2019. (III. 27.) határozata
a fogorvosi rendelési idő módosításáról
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magas beteglétszámra
tekintettel, 15 óráról 30 órára módosítja a fogorvosi rendelési időt az alábbiak szerint:
7026 Madocsa, Első utca 13. szám alatti telephelyen:
Kedd: 8:00-20:00
Péntek: 16:00-19:00
7025 Bölcske, Paksi utca 10. szám alatti telephelyen:
Hétfő: 17:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
2. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az illetékes egészségügyi szerveknél nyújtsa be a működési engedély módosítása
iránti, valamint a finanszírozási támogatás módosítására irányuló kérelmet.
Határidő: azonnal
Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester
5. Napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat a polgármester 2019. évi cafetéria-juttatás szabályainak megállapítására
Előterjesztő: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
Szántó Zoltán alpolgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a
főállású polgármestereket, alpolgármestereket is megilleti a cafetéria juttatás. Törvény szerint
a polgármester felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ezért a Képviselőtestületnek kell meghatároznia a juttatás szabályait. A központi költségvetésről szóló törvény
szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria összege bruttó 200.000 Ft.
Az előterjesztés arra irányul, hogy a juttatás igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére
a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában foglalt
rendelkezéseket kelljen alkalmazni. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
napirendet. Felkérte Rostás György bizottsági tagot a Képviselő-testület tájékoztatására.
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Rostás György pénzügyi bizottsági tag: A Pénzügyi Bizottság a polgármester 2019. évi
cafetéria-juttatás szabályainak megállapítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, a
Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.
A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el.
Szántó Zoltán alpolgármester: A polgármester 2019. évi cafetéria-juttatás szabályainak
megállapítására vonatkozóan felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadására.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal –
az alábbi határozatot hozta:
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2019. (III.27.) határozata
a polgármester 2019. évi cafetéria-juttatásának szabályairól
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Község
Polgármesterét megillető cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét bruttó 200.00 Ft-ban
állapítja meg, mely összeg biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
2. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester cafetériajuttatás igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére vonatkozóan a Bölcskei Közös
Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában foglalt rendelkezéseket rendeli el
alkalmazni.
Határidő: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig.
Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző
6. Napirend tárgyalása
Tárgya: Egyebek
Szántó Zoltán alpolgármester: A napokban ismét terítékre került a lakosság körében Indich
István sertéstelepének ügye, az onnan érkező szaghatás problémája. A jelenlévők
tájékoztatására elmondta, hogy az önkormányzat az elmúlt évben eljárást kezdeményezett a
Környezetvédelmi Hatóságnál ez ügyben. Az első fokú eljárásban történt helyszíni szemlét
követően hozott határozatával, a Hatóság felszólította a vállalkozót a szaghatás határidőben
történő megszüntetésére, illetve figyelmeztetésben részesítette. Az azóta eltelt idő alatt az
ellenérdekű fél fellebbezést nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, ahol – leginkább
formai hibákra hivatkozva - megsemmisítették az első fokon eljáró hatóság döntését. A
lakosságtól érkezett újabb jelzések után, az önkormányzat új eljárást indít a Környezetvédelmi
Hatóságnál a probléma megoldása érdekében.
Böde Istvánné képviselő: Sajnos a külső buszmegállóban sem lehet várakozni a szag miatt,
az iskolában, iskola konyhán sem lehet ablakokat nyitni.
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Kiss Sándor helyi lakos: A Határ utcában nagyon nagy problémát jelent a sertéstelepről
áradó bűz, a frissen mosott ruhákat nem lehet az udvarra teregetni, beveszik a szagot. Egész
nyáron klímát kell üzemeltetni, mert nem lehet ablakot nyitni, szellőztetni. A lakosság nagy
részének problémát okoz a sertéstelepről áradó szag a településen, ezért ha szükséges
aláírások gyűjtésével segítik az önkormányzatot.
Szántó Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a lakossági kezdeményezés
alapján a Hivatal elő fogja készíteni az eljárás megindításához szükséges beadványt.
Mivel további kérdés, felvetés nem hangzott el, az alpolgármester az ülést 17 óra 50 perckor
bezárta.

K.m.f.

Szántó Zoltán
alpolgármester

dr. Orbán Zsuzsanna
jegyző

Blatt György
Rostás György
jegyzőkönyv - hitelesítők

