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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 29-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, Szántó Zoltán alpolgármester, Bán 

Bálint Géza, Rostás György, képviselő-testületi tagok, Dr. Kiss Nikoletta aljegyző, Csapó 

Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket.  

Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a hét tagú testületből 4 fő  

jelen van. Böde Istvánné, Blatt György és Soós Ferencné képviselők igazoltan távol vannak.  

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 Bán Bálint Géza és 

Szántó Zoltán képviselőket javasolta megválasztani. 

 

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

Bán Bálint Géza  és Szántó Zoltán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt 

napirendi pontokat javasolta tárgyalásra azzal a módosítással, hogy az „Egyebek” napirendi 

pont tárgyalása előtt, 9. napirendként vegye fel a Testület a napirendi pontok közé a „Javaslat 

a Mezőföldvíz Kft. 2018. évi üzleti jelentése, a 2019. évi üzleti terve, továbbá a cég 

ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására irányuló javaslat tárgyalása”című napirendi 

pontot,  10. napirendként tárgyalja az „Egyebek” napirendet. 

 

 

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

a következő napirendeket tárgyalta: 

 

 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati 

rendelet módosítására  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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3. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 

rendelet elfogadására  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Javaslat a „Madocsa településen járda felújítások” tárgyú, JETA-55-2018 azonosító számú 

pályázat keretében megvalósuló fejlesztés kivitelezőjének kiválasztására  

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. Javaslat a „Fogorvosi rendelő szolgálati lakásának belső átalakítása, felújítása” tárgyú, JETA-

56-2018 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztés kivitelezőjének 

kiválasztására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítandó óvodai csoportszám meghatározására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9.   Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2018. évi üzleti jelentése, a 2019. évi üzleti terve, továbbá  

a cég ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására irányuló javaslat tárgyalása 

 

10. Egyebek 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez  kapcsolódóan az előterjesztés 

örömteli eseményről ad számot, 2019. május 1-jétől Madocsa hivatalosan is tagja a TEIT 

Társulásnak.  

 

Szántó Zoltán alpolgármester: Gratulál hozzá. 

 

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 – 4 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta:  
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2019. (V.29.) határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2019. (III.6.) határozat 

végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirend tárgyalása előtt tájékoztatta a 

Képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság a megjelent tagok számát tekintve határozatképtelen 

volt, ezért nem tárgyalta a napirendet. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 

módosítása kötelező feladata a Képviselő-testületnek. A rendelet módosítását  a központi 

előirányzatok év közbeni módosítása tette szükségessé. Az önkormányzat bevételei és 

kiadásai 50 millió 74 ezer  forinttal növekedtek, ezáltal a költségvetés 421 millió forintra 

módosult. 

 

Bán Bálint Géza képviselő: Közel fél milliárd forint összegből gazdálkodott az 

önkormányzat, ez elég szép szám. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A pályázati pénzek jelentősen megemelik az 

önkormányzat költségvetését. 

 

A napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete  

 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

2/2018. (II.19.) rendeletének módosításáról 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására   

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirend tárgyalása előtt tájékoztatta a 

Képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság a megjelent tagok számát tekintve határozatképtelen 

volt, ezért nem tárgyalta a napirendet. Összességében elmondható, hogy eredményes 

gazdasági évet zárt az önkormányzat. A település éves működését 379 millió forintból 

biztosította. Intézményeiket az eddigi évekhez hasonlóan magas színvonalon működtették. 

Működési kiadásaik összege 219 millió forint volt, ez az éves kiadás 58 %-a. Felhalmozási 

kiadásokra 156 millió forintot fordítottak az év során, ez az összes kiadás 41 %-a. A 

költségvetési kiadások %-os megoszlása optimálisnak mondható, csak 17 %-kal költöttek 

többet működésre, mint a fejlesztési feladataikra. Ezt a magas fejlesztési kiadási %-ot csak és 

kizárólag pályázatokon elnyert támogatások segítségével tudták megvalósítani. Így 

valósulhatott meg az év folyamán a beruházások közül a mobil lelátó létesítése, az Ifjúsági 

Ház berendezésének beszerzése, Sportcsarnok melletti parkoló építése, Fogorvosi rendelő 

eszközeinek beszerzése, stb. A felújítási feladatok közül befejezésre került az Ifjúsági Ház, 

elkészült a Bölcskei úti buszmegálló, befejeződött a Községháza részleges felújítása, 

megvalósult a Kossuth utca felújítása, valamint a Fogorvosi rendelő és a szolgálati lakás 

felújítása. Több járdaszakasz felújítására is sor került az elmúlt évben. A felsorolt feladatok 

voltak a jelentősebbek, amelyekhez pályázati pénzek társultak. Az előző évekhez hasonlóan 

segítették a civil szervezetek működését, számukra összesen közel 5 millió forintot biztosított 

a Képviselő-testület. A Madocsai Református Iskola működéséhez 10 millió forinttal járult 

hozzá a település. A fentieket tartotta fontosnak kiemelni, és szeretné ha a 2019. évet is ilyen 

gazdasági mutatókkal zárhatná az önkormányzat.  

 

 

 Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2019. (V.30.) önkormányzati  rendelete 

 

az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának végrehajtásáról 

 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést a 

Képviselők megkapták. A belső ellenőrzés kötelező feladata az önkormányzatnak, az 

ellenőrzési munkát a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, a belső ellenőrzési 

csoport munkatársai végzik. Az ellenőrzés célját a belső ellenőrzési terv elfogadásával a 

Képviselő-testület határozta meg. Az  elmúlt évben a szociális juttatások odaítélését, annak 

jogszabályi  megfeleltetését vizsgálta a belső ellenőrzés. A vizsgálat lefolytatását követően 

készült ellenőrzési jelentésben kisebb helyreigazításokra tettek javaslatot.  

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

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

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

az alábbi határozatot hozta:   
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2019. (V.29.) határozata 

 

a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzésről 

készült jelentést – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.   

 

Határidő: Belső Ellenőrzési Csoport értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A belső ellenőrzési vezető jogszabályi előírás 

alapján köteles elkészíteni a belső ellenőrzés szabályait meghatározó ellenőrzési kézikönyvet 

és azt rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálni. A belső ellenőrzési kézikönyvet a 

Képviselő-testületnek el kell fogadnia. Az önkormányzatnak rendelkeznie kell ezzel a 

szabályzattal, az Államkincstár ellenőrzi meglétét. Felkérte a Képviselőket a napirenddel 

kapcsolatosan  az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2019. (V. 29.) határozata 

 

a belső ellenőrzési kézikönyv elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal a belső ellenőrzési kézikönyvet elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat „Madocsa településen járda felújítások” tárgyú, JETA-55-2018 azonosító 

számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztés kivitelezőjének kiválasztására. 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2019. február 13-i ülésén 

döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 

járda felújításra. A pályázat segítségével a Paksi úton a Kis utca sarkától az Első utca sarokig,  
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a Tihany utca sarkától a Szállás utca sarokig, a Kossuth utca saroktól az Ady utca sarokig, és 

az Ady utcától a Kishegyig tervezték a járdák felújítását. Az Alapítvány a pályázatot kedvező 

elbírálásban részesítette, az önkormányzat az említett járdaszakaszok felújításához 19.341.880 

Ft támogatásban részesült. A pályázat 100 %-ban támogatott, a munkák elvégzéséhez az 

önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania. A járdaszakaszok felújítása az összegét 

tekintve nem esik közbeszerzés hatálya alá. A munkák elvégzésére, a kivitelező kiválasztására 

három vállalkozó ajánlatát kérték be, melyeket az előterjesztés tartalmazza. A BA-TU 

Építőipari Kft. 18.857.495 Ft, az ERTECH Kft. 20.542.799 Ft, a Kerepesi-Paks Festő és 

Szigetelő Kft. 22.264.544 Ft vállalási díjért végezné el a munkát. Az ajánlatokat megismerve 

a kivitelezési munkák elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó BA-TU Kft-t 

javasolta megbízni a  Képviselő-testületnek. A pályázat kötelezettségként írja elő a műszaki 

ellenőr alkalmazását. Solymos Attila okleveles építészmérnök ajánlata szerint 254.000 Ft 

ellenőrzési díjért vállalná a műszaki ellenőri feladatok ellátását. Javasolta a Képviselő-

testületnek a műszaki ellenőri feladatok ellátására a megbízását. 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, ezért 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 

67/2019. (V. 29.) határozata 

 

a „Madocsa településen járda felújítások” tárgyú, JETA-55-2018 azonosító számú 

pályázat keretében megvalósuló fejlesztés kivitelezőjének elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Madocsa településen járda 

felújítások” című, JETA-55-2018 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztés 

kivitelezőjének a legalacsonyabb ajánlatot tevő BA-TU Építőipari Kft.-t (székhely: 7030 

Paks, Dobó I. u. 15.)  bízza meg.  

 

A pályázatban szereplő járdaszakaszok felújításának vállalkozói díját 18.857.495 Ft-ban 

állapítja meg.  

A műszaki ellenőri feladatokkal Solymos Attila okleveles építészmérnököt bízza meg. A 

műszaki ellenőrzés díja 254.000 Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a „Fogorvosi rendelő szolgálati lakásának belső átalakítása, felújítása” 

tárgyú, JETA 56-2018 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztés 

kivitelezőjének kiválasztására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A 2019. február 13-i ülésen döntött a Testület 

arról, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával tervezi a 

Fogorvosi rendelő szolgálati lakásának belső átalakítását, felújítását megvalósítani. A 

benyújtott pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma 26.287.650 Ft-tal támogatta. A pályázat 90 

%-ban támogatott, az önkormányzatnak a saját költségvetésében 10 % önerőt kell biztosítania.  

A fogorvosi rendelő szolgálati lakásának felújítása az összegét tekintve nem esik 

közbeszerzés hatálya alá. A munkálatok elvégzéséhez külön kivitelezőt kell kiválasztani az 

építészet, és külön kivitelezőt az erősáramú és épületgépészet vonatkozásában. A munkák 

elvégzéséhez szükséges kivitelező kiválasztásához három vállalkozótól kértek ajánlatot. Az 

erősáramú villamos és épületgépészeti munkákra vonatkozóan a Sinus-Elektro Kft. 

12.588.969 Ft, az Alisca Vill Kft. 13.910.333 Ft, az Eurolares Gépészeti Kft. 14.553.154 Ft-os 

ajánlatot adott. Az építészeti munkák elvégzésére a BA-TU KFT 15.218.922 Ft, az ERTECH 

KFT 16.472.759 Ft, a Kerepesi-Paks Festő és Szigetelő Kft 17.529.174 Ft vállalkozói díjért 

vállalta a munkálatok elvégzését. Az ajánlatokat megismerve, a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően az építészet vonatkozásában a munkák elvégzésével a legalacsonyabb összegű 

ajánlatot adó BA-TU KFT-t, az erősáramú villamos és épületgépészet vonatkozásában szintén 

a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Sinus-Elektro Kft-t javasolta megbízni a  Képviselő-

testületnek. A pályázat kötelezettségként írja elő a műszaki ellenőr alkalmazását, akinek díja 

az előterjesztéshez mellékelt ajánlat szerint 381.000 Ft.  A szolgálati lakás felújítása során 

megvalósul a víz, szennyvíz, villany és a fűtés teljes korszerűsítése, valamint megtörténik az 

épület belső elrendezésének modernizálása is.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2019. (V. 29.) határozata 

 

a „Fogorvosi rendelő szolgálati lakásának belső átalakítása, felújítása” tárgyú, JETA-

56-2018 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztés kivitelezőjének 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fogorvosi rendelő szolgálati 

lakásának belső átalakítása, felújítása” című, JETA-56-2018 azonosító számú pályázat 

keretében megvalósuló fejlesztés kivitelezőjének az alábbi, legalacsonyabb árajánlatot tevő 

vállalkozókat bízza meg. 

 

Az építészet vonatkozásában:  

BA-TU KFT. (7030 Paks, Dobó I. utca 15.) 

A pályázatban szereplő építészeti munkálatok vállalkozói díját 15.218.922 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

Az erősáramú villamos és épületgépészet vonatkozásában:  

Sinus-Elektro Kft. (7100 Szekszárd, Sport utca 3.) 

A pályázatban szereplő erősáramú villamos és épületgépészeti munkálatok vállalkozói díját 

12.588.969 Ft-ban állapítja meg.  
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A műszaki ellenőri feladatokkal Solymos Attila okleveles építészmérnököt bízza meg. A 

műszaki ellenőrzés díja 381.000 Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

   

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítandó óvodai csoportszám meghatározására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést a 

Képviselők megkapták. 2019. április 23-án és 24-én tartott beiratkozáson az óvodába a 

2019/2020. nevelési évre 15 gyermeket írattak be a szüleik. A nevelési évben várható óvodai 

létszám 75 fő. Jelenleg három csoport működik az óvodában. A beiratkozás adatai alapján az 

óvoda a jelentkező igényeket el tudja látni, az óvodai csoportok számának bővítésére és az 

óvodapedagógus létszám emelésére nincs szükség. Az óvodai csoportra meghatározott 

maximum létszám átlépésének engedélyezése sem szükséges, mivel a létszám egyik 

csoportban sem haladja meg a 25 főt. 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 

69/2019. (V. 29.) határozata 

 

a Madocsai Kölyökkuckó Óvodában 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai 

csoportszámok meghatározására 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Kölyökkuckó Óvodában 

a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg. 

 

Határidő: határozat közlése az intézménnyel: 2018. május 31. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2018. évi üzleti jelentése, a 2019. évi üzleti terve, 

továbbá  a cég ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására irányuló javaslat tárgyalása 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Mezőföldvíz Kft taggyűlése 2019. május 22-én 

ülésezett, ahol megtárgyalták a Mezőföldvíz Kft. 2018. évi üzleti jelentését, a 2019. évi üzleti 

tervét, valamint az ügyvezető megbízásának meghosszabbítására irányuló taggyűlési 

előterjesztést. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület ülésére a Mezőföldvíz Kft 

taggyűlését követően került sor, az előterjesztéseket utólagosan tudja megtárgyalni.  Ismeretes 

a Képviselők előtt, hogy a Mezőföldvíz Kft veszteséges, a pénzügyi problémák megoldására a 

törzstőke emelésről döntött a taggyűlés a 2018. novemberi ülésén, amely döntés alapján az 

önkormányzat az idei évben 3.949 ezer forinttal  hozzájárult a működéshez. A beszámoló 

szerint 134 millió forint hiánnyal zárták az évet, az üzleti tervben azonban további hiánnyal 

számolnak, aminek oka  egyrészt a befagyasztott közüzemi díjak, másrészt a szolgáltatóra 

nehezedő adóterhek, amelyeket szintén nem háríthatnak át a fogyasztókra.  A május 22-i 

taggyűlésen tárgyalták a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője megbízatásának pályáztatás nélküli 

meghosszabbítását. A polgármester taggyűlésen leadott szavazatát a Képviselő-testületnek 

utólagosan jóvá kell hagynia. 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 

70/2019. (V.29.) határozata 

 

a Mezőföldvíz Kft. 2018. évi üzleti jelentése, a 2019. évi üzleti terve, továbbá a cég 

ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására irányuló javaslatáról 

 

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

a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. (a továbbiakban: Mezőföldvíz Kft.) 2019. május 

22-i taggyűlésének napirendi pontjait illetően – tekintettel arra, hogy a taggyűlést megelőzően 

a Képviselő-testület nem ülésezett – Madocsa Község Önkormányzata képviseletében 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester által leadott szavazatokat – utólagosan – a következők 

szerint hagyja jóvá: 

 

1.) a Mezőföldvíz Kft. 2018. évi üzleti jelentését – mellékleteivel együtt – elfogadja, 

2.) a Mezőföldvíz Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja, 

3.) a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője megbízatásának pályáztatás nélküli meghosszabbítását 

elfogadja, a pályázat kiírását nem támogatja. 

 

Határidő: a Mezőföldvíz Kft. tájékoztatására: 2019. június 14. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya:  Egyebek  

 

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

testület ülését 17 óra 50 perckor bezárta.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Gelencsérné Tolnai Klára  Dr. Kiss Nikoletta 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

 

 

Bán Bálint Géza   Szántó Zoltán 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


