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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 15-én 17,00 

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, Blatt 

György, Rostás György, Soós Ferencné képviselő-testületi tagok, a Paksi Rendőrkapitányság 

képviseletében Dr. Kuti István r. ezredes, a Dunaföldvári Rendőrőrs képviseletében Kulcsár 

Szabolcs r. alezredes, dr. Kiss Nikoletta aljegyző, a lakosság részéről 1 fő, Csapó Jánosné 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent Képviselőket, Dr. 

Kuti Istvánt a Paksi Rendőrkapitányság és Kulcsár Szabolcsot a Dunaföldvári Rendőrőrs 

képviselőjét, valamint a lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-

testület ülése határozatképes, a hét tagú testületből 6 fő  jelen van. Az ülést megnyitotta. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné  és 

Soós Ferencné képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

Böde Istvánné  és Soós Ferencné képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt 

napirendi pontokat javasolta tárgyalásra.  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő napirendeket tárgyalta: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „A térség-, infrastruktúra 

fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában benyújtandó pályázatokra vonatkozó 

javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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3. „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában 

benyújtandó pályázatra vonatkozó javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Civil szervezetek 2019. évi támogatási kérelmeinek tárgyalása 

Előterjesztő:  Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Javaslat a Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2018. évi munkájáról 

szóló beszámoló megtárgyalására 

            Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      6.   Dunaföldvár Mentőállomás mentéstechnikai eszközei támogatásának tárgyalása 

 Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      7.   A Rákóczi Szövetség támogatásának tárgyalása 

 Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      8.  A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által megküldött menetrend módosítással 

kapcsolatos kérés tárgyalása 

            Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

      9.   Egyebek 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2019. (V.15.) határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2019. (III.6.), a 

24/2019. (III.6.), a 25/2019. (III.6.), a 26/2019. (III.6.), a 27/2019. (III.6), a 28/2019. 

(III.6.). a 30/2019. (III.6.), a 31/2019. (III.6.), a 32/2019. (III.6.), a 35/2019. (III.6.), 

a 38/2019. (III.6.) és a 41/2019. (III.27.) határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 
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2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „A térség-, infrastruktúra 

fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában benyújtandó pályázatokra vonatkozó javaslat 

tárgyalása 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 

pályázatot írt ki „A térség-, infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában. A 

pályázaton elnyerhető összeg településenként 35 millió forint. A pályázat benyújtására nyitva 

álló határidő meglehetősen rövid, 2019. június 28. napjáig van lehetőség a benyújtásra, ezért 

is fontos, hogy a Képviselő-testület a mai ülésen döntsön arról, hogy milyen pályázati célt 

kíván megvalósítani. Az önkormányzatnak két pályázat benyújtására van lehetősége. A 

pályázati ablakok lehetőségeit megismerve javasolta, hogy a 4.) energetika racionalizálási 

projektek megvalósításának támogatása pályázati ablakban, a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 

korszerűsítése vonatkozásában nyújtson be pályázatot a település. A pályázati támogatással 

megvalósulhatna az épület külső homlokzatának szigetelése és a fűtés korszerűsítése. A 

munkák elvégzésével az épület felújítása teljes egészében megvalósulna. A pályázat 95 %-ban 

támogatott, az önkormányzatnak saját költségvetésében 5 % önerőt kell biztosítania a 

beruházáshoz. Második pályázati lehetőségként a 6.) helyi beruházások komplex tervezési 

folyamatainak támogatása pályázati ablakban, Dunaföldvár és Paks településekkel közösen – 

Dunaföldvár gesztorságával – a Duna-part tervezési feladatainak finanszírozására lehet 

pályázatot benyújtani. Ez a pályázati cél teljes egészében támogatott, az önkormányzat 

költségvetését nem terheli. 

 

Bán Bálint Géza képviselő: Útfelújításra nem lehet pályázni? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítványhoz nem, csak járdaépítést, felújítást támogatnak. A Képviselő-testület ülését 

megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítvány pályázati felhívását megismerte és a polgármester asszonytól 

kapott tájékoztatás alapján javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatok benyújtását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte az elnök asszony által adott 

tájékoztatást, és mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el, felkérte 

a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.   

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



4 

 

    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2019. (V. 15.) határozata 

 

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány „ A térség-, infrastruktúra 

fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában benyújtható pályázatokról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítvány „A térség-, infrastruktúra fejlesztés és az 

életminőség javítás” tárgyában benyújtható pályázatok közül a  

 

       4.) Energetikai racionalizálási projektek megvalósításának támogatása  

       6.) Helyi beruházások komplex tervezési folyamatainak támogatása 

 

pályázati célokra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázati anyagok 

előkészítésére. 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról a következő testületi ülésén dönt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában 

benyújtandó pályázatra vonatkozó javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó pályázati kiírást a 

Képviselők megkapták. A Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat egyedüli lehetőség 

az önkormányzatok számára az utak felújítására. A pályázaton elnyerhető összeg 

lakosságszám szerint különböző. A 10 ezer fő alatti lakosságszámú települések 15 millió 

forint támogatásban részesülhetnek. A pályázat 85 %-os támogatottságú, amelyhez 15 % 

önerőt kell az önkormányzatnak a költségvetésében biztosítania. A pályázat elbírálásánál 

előnyt jelent, ha valamilyen közintézmény található az utcában, illetve fontos szempont, hogy 

magasabb rendű úthoz csatlakozzon. Az elnyerhető összeget tekintve egy rövidebb utca 

felújítására adódik lehetőség, ezért az Első utca útburkolatának felújítását javasolta a 

Képviselőknek. Ebben az utcában található a Fogorvosi rendelő, valamint összeköttetésben 

van magasabb rendű úttal is. Az állapota meglehetősen rossz, lassan járhatatlan, a csapadékvíz 

elvezetése is problémát okoz. A felújításra vonatkozóan árajánlatot kért a SOLTÚT Kft-től. 

Ajánlatuk szerint 15.886.471 Ft-ból megvalósítható lenne az utca útburkolatának felújítása és 

a csapadékvíz rendezése is.  Mivel a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő 2019. 

május 31., felkérte a Képviselőket, hogy a pályázat benyújtását támogassák, és a 15%-os    

önerő – 2.382.971 Ft – 2019. évi önkormányzati költségvetésében történő biztosításához 

járuljanak hozzá.  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta:  
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    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

49/2019. (V.15.) határozata  

 

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában 

benyújtható pályázatról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 

II. 2. pont a) b) és c) pontok szerinti „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra”, ezen belül a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati 

alcélra.  

 

A pályázat keretében a Madocsa, Első utca útburkolatának felújítását és csapadékvíz 

elvezetését kívánja megvalósítani. 

 

A kiírás alapján, a pályázaton elnyerhető támogatás mértéke – a település lakosságszámát 

figyelembe véve – maximum 15.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke a település 

adóerő-képessége alapján 85 %. 

Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 15 %-os önerőt, azaz 2.382.971 

Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Civil szervezetek 2019. évi támogatási kérelmeinek tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2019. március 6-án, a 

35/2019. (III.6) határozatával fogadta el a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati 

kiírást, amelynek közzététele az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint megtörtént. A 

pályázati kiírás szerint a pályázatok beadási határideje 2019. március 31. napja volt. A 

megadott határidőig a településen működő civil szervezetek benyújtották a kérelmeiket. A 

Képviselő-testület ülését megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte a 

Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 

Pénzügyi Bizottság a civil szervezetek támogatási kérelmeit megtárgyalta. A Madocsai 

Nyugdíjasklub 300.000 forint, a Madocsai Polgárőr Egyesület 400.000 forint, a Madocsáért 

Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 500.000 forint, a Madocsa 

Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya 1 millió forint, a Női Röplabda Szakosztály 250.000 

forint, a Női Kézilabda Szakosztály 850.000 forint, a Férfi Kézilabda Szakosztály 500.000 

forint és a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 1.200.000 forint támogatás 

megállapítására nyújtott be kérelmet. A Pénzügyi Bizottság az egyesületek részére – a 

kérelmükben megjelölt célok megvalósításához – a támogatások megállapítását javasolta a 

Képviselő-testületnek.    
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a Pénzügyi Bizottság elnökének 

tájékoztatását. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz. 

 

Bán Bálint Géza képviselő: Elmondta, hogy a felsoroltakon kívül van a településen még egy 

társulat – a Színtársulat – aki még soha nem kért támogatást. Ezt csak tájékoztatás képen 

szerette volna elmondani. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan egyéb észrevétel 

nem hangzott el. A támogatási kérelmekről a Képviselő-testületnek külön-külön kell 

határozatot hoznia. Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Madocsai 

Nyugdíjasklub támogatásának megállapításáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsai Nyugdíjasklub 2019. évi támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub 

támogatási kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 

rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján 300.000 Ft működési 

támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a Madocsai Polgárőr Egyesület támogatásának megállapításáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsai Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Polgárőr 

Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete alapján 400.000 

Ft működési támogatást állapít meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 

támogatásának megállapításáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 2019. évi 

támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsáért 

Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület támogatási kérelmét 

megtárgyalta és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 

1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete alapján 500.000 Ft működési támogatást 

állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a Madocsa Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály támogatásának 

megállapításáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsa Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály 2019. évi támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület 

Labdarúgó Szakosztály támogatási kérelmét megtárgyalta, és az államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján 

1.000.000 Ft működési támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a Madocsa Sportegyesület Röplabda Szakosztály támogatásának 

megállapításáról. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsa Sportegyesület Röplabda Szakosztály 2019. évi támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület 

Röplabda Szakosztály támogatási kérelmét megtárgyalta, és az államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet 

alapján 250.000 Ft működési támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a Madocsa Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály támogatásának 

megállapításáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsa Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály 2019. évi támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület Női 

Kézilabda Szakosztály támogatási kérelmét megtárgyalta, és az államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján 850.000 

Ft működési támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a Madocsa Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály támogatásának 

megállapításáról. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsa Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály 2019. évi támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa SE Férfi Kézilabda 

Szakosztály támogatási kérelmét megtárgyalta, és az államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján 500.000 Ft 

működési támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület támogatásának 

megállapításáról. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2019. (V.15.) határozata 

 

a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2019. évi támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta, és az államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelet alapján 1.200.000 Ft 

működési támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Nagyon részletes beszámolót kaptak a Képviselők 

a Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2018. évben végzett munkájáról. 

Megkérdezte Dr. Kuti István r. ezredes urat, kívánja e kiegészíteni a beszámolót. 

 

Dr. Kuti István r. ezredes: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és az ülésen jelen 

lévőket. A rendőrség tevékenységére vonatkozóan kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a 

beszámolóhoz, úgy véli, hogy az abban szereplő adatok mutatják a rendőrség által végzett 

munkát. A tavalyi év kissé könnyebb volt a Paksi Rendőrkapitányság számára, 

munkatársainak kevesebb határszolgálatot kellett teljesíteniük, ezáltal több rendőri jelenlét 

jutott a településekre is. A bűnesetek száma kevesebb volt, mint az előző években. A járásban 

tovább csökkent a bűncselekmények száma. A közlekedési baleseteket tekintve sajnos romlott 

a helyzet. 2017-ben 2 halálos baleset történt a Paksi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén, az elmúlt évben 6, amelyekből két alkalommal gyalogos gázolás történt a kijelölt 

gyalogátkelőhelyen. A sorozat bűncselekményeket elkövetők elkerülték a környéket, az 

átutazó bűnözők Dunaföldváron, érintőlegesen Bölcskén fordultak elő. Véleménye szerint a 

közbiztonság megőrzésének szempontjából fontos a járőr és a polgárőrség – ha nem is mindig 

aktív – jelenléte.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a r. ezredes úr tájékoztatóját, és a 

rendőrség elmúlt évben végzett magas színvonalú munkáját. Igaz, hogy a bűneseteket tekintve 

Madocsát a „nyugalom szigeteként” emlegetik, azonban ennek fenntartásához nagyon fontos 

a rendőri jelenlét is. Még egyszer megköszönte az elmúlt évben végzett munkájukat, majd 

megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye a beszámolóhoz, az elhangzottakhoz. 

 

Böde Istvánné képviselő: Nagyon részletes, mindenre kiterjedő beszámolót kaptak a 

rendőrség 2018. évi munkájáról.  A beszámoló adatai láttán örül, hogy a bűnözést tekintve 

Madocsa egy kis buroknak számít, azonban bármikor megjelenhetnek rossz szándékú 

emberek, mint ahogy az idén is volt már erre példa. Jó lenne megőrizni a települést ilyennek, 

ezért örül, ha az utcákban rendőrautóval találkozik 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2019. (V.15.) határozata 

 

A Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2018. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság és a 

Dunaföldvári Rendőrőrs 2018. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
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Határidő: Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs értesítésére: 2019. május 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Dunaföldvár Mentőállomás mentéstechnikai eszközei támogatásának tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Képviselő-testület támogatásával a 

Dunaföldvár Mentőállomás mentőautóinak korszerűbb mentéstechnikai eszközökkel történő 

ellátásához kértek segítséget.  Az elmúlt években 20.000 Ft támogatást biztosított a 

Képviselő-testület az Alapítvány részére, most is ezt az összeget javasolta megállapítani. 

 

Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

kérelmét, a Dunaföldvári Mentőállomás mentőautóinak korszerűbb mentéstechnikai 

eszközökkel történő ellátásának támogatására vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta, a Képviselő-testület részére 20.000 Ft támogatás megállapítását javasolja. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2019. (V.15.) határozata 

 

Dunaföldvár Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány kérelmét megtárgyalta. A Dunaföldvár Mentőállomás mentőautóinak 

korszerűbb mentéstechnikai eszközökkel történő felszereltségéhez – sürgősségi táskák, 

speciális égési kötszerek beszerezéséhez – 20.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat 

2019. évi költségvetésében, az erre a célra előirányzott keret terhére. 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016.(II.20.) önkormányzati rendelete értelmében a 

támogatott cél megvalósításától számított 60. napon belül az Alapítványnak a támogatás 

felhasználásáról el kell számolnia. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az Országos 

Mentőszolgálat CIB banknál vezetett, 10700608-49891102-51200002 számú 

folyószámlájára történő támogatás folyósításáról.  

 

Határidő: Országos Mentőszolgálat Alapítvány értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnia Klára polgármester 
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7. Napirend tárgyalása 

Tárgya: A Rákóczi Szövetség támogatásának tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Rákóczi Szövetség első alkalommal fordult 

kérelemmel az önkormányzathoz, amelyet a Képviselők előzetesen megkaptak. A Szövetség a 

határon túli magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatásához kéri az 

önkormányzat segítségét. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 

Felkérte a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról.   

 

Soós Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Rákóczi Szövetség 

támogatási kérelmét megtárgyalta, a Képviselő-testület részére az előterjesztésben szereplő 

20.000 Ft támogatás megállapítását javasolta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a Pénzügyi Bizottság elnökének 

tájékoztatását, majd felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2019. (V.15.) határozata 

 

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

Beiratkozási Programjának támogatási kérelmét megtárgyalta és a határon túli magyar 

iskolába beíratott gyermekek családjai részére 20.000 Ft támogatást állapít meg. 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016.(II.20.) önkormányzati rendelete értelmében a 

támogatott cél megvalósításától számított 60. napon belül az Alapítványnak a támogatás 

felhasználásáról el kell számolnia. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, 

valamint intézkedjen a Rákóczi Szövetség OTP banknál vezetett, 11705008-20488172-

00000000 számú folyószámlájára történő támogatás folyósításáról. 

 

Határidő: Rákóczi Szövetség értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Napirend tárgyalása 
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Tárgya: A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által megküldött menetrend módosítással 

kapcsolatos kérés tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Dél-dunántúli Közlekedési Nonprofit Zrt. a 

2019/2020. évi menetrend összeállításakor, az autóbusz menetrend módosítására vonatkozóan 

kért javaslatokat. A Társaság évente megkeresi az önkormányzatot ezzel kapcsolatosan.   

 

Blatt György képviselő: Megkeresésükben nem adnak alternatívát a lehetséges 

módosításokra. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Tájékoztatta a Képviselőket, hogy több 

alkalommal jelezték a Társaság felé a hétvégi közlekedés problémáját, de sajnos a menetrend 

módosítására vonatkozó javaslataikat minden évben elutasították arra hivatkozva, hogy az 

utasok száma nem indokolja a plusz járatok beiktatását.  

Madocsa – Paks között a hétvégi munkaszüneti napokon (vasárnap) délelőtt 9 óra és délután 

17 óra között nincs járat. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben 

megfogalmazott határozati  javaslat szerint ismételten jelezzék a Társaságnak, hogy a 

vasárnapi napon délelőtt 9 óra és délután 17 óra közötti időszakban plusz egy járat 

létesítésének lehetőségét vizsgálják felül.  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 6 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2019. (V.15.) határozata 

 

az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos menetrend módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Közlekedési 

Központ Zrt. autóbuszjáratainak menetrend-változása érdekében az alábbi javaslatot teszi: 

A vasárnapi napon délelőtt 9 óra és délután 17 óra közötti időszakban plusz egy járat 

létesítésének lehetőségét vizsgálják felül. 

 

Határidő: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. értesítésére: 2019. június 6. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 
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Törjék Gábor helyi lakos: A Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző 

Egyesület nevében szeretné megköszönni a támogatást. Az összeg egy részét a „Madocsáért 

Program” fedezetére fordítja az Egyesület.  

 

Az ülésen további kérdés, felvetés nem hangzott el, a polgármester asszony a Képviselő-

testület ülését 18 óra 55 perckor bezárta.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Gelencsérné Tolnai Klára  Dr. Kiss Nikoletta 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

 

 

Böde Istvánné   Soós Ferencné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


