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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-án 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, Böde Istvánné, Blatt György, Rostás György, Soós Ferencné, képviselő-testületi 

tagok, Dr. Kiss Nikoletta aljegyző, a lakosság részéről két fő, Csapó Jánosné 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket.  

Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése 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 Böde Istvánné és 

Soós Ferencné képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 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 azzal a módosítással, hogy az „Egyebek” napirendi 

pont tárgyalása előtt,  12. napirendként vegye fel a Testület a napirendi pontok közé „A 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” (TOP-1.4.1-19 kódszámú) tárgyában benyújtható 

pályázatokra vonatkozó javaslat tárgyalása” című napirendi pontot, 13. napirendként a 

„Javaslat Ludvig Ildikó pályázatíró munkadíjának kifizetésére” című napirendi pontot, és 14. 

napirendként tárgyalja az „Egyebek” napirendet. 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő napirendeket tárgyalta: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

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

fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában benyújtható pályázatokra vonatkozó 

javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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3. Dunaföldvár-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag tervezési 

feladata – Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Javaslat a TEIT támogatási keretszerződéshez kapcsolódó célfeladatok és a támogatási 

összeg felhasználásához kapcsolódó határozatok elfogadásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Javaslat a közvilágítási hálózat aktív elemek adás-vételi szerződésének 

megtárgyalására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

6. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-vel kötendő vállalkozói szerződés 

megtárgyalására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

7. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

8. Javaslat a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

9. Javaslat a Madocsai Református Egyházközség 2017. és 2018. évi támogatásának 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

10. Javaslat a Madocsa Sportegyesület egyszeri támogatási kérelem megítélésére 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

11. Javaslat „Madocsa 1000 éves falu” emlékmű létrehozására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

12. „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” (TOP-1.4.1-19 kódszámú) tárgyában 

benyújtható pályázatokra vonatkozó javaslat tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

13. Javaslat Ludvig Ildikó pályázatíró munkadíjának kifizetésére 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

      

     14. Egyebek 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás 

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

elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2019. (VI.26.) határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2019. (V.29.), a 67/2019. 

(V.29.), a 68/2019. (V.29.) és a 69/2019. (V.29.)  határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

 

2. Napirendtárgyalása 

 

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

fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában benyújtható pályázatokra vonatkozó javaslat 

tárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2019. május 15-i ülésén 

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

térség-infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában benyújtható pályázat 

keretén belül, a 4. pályázati ablakban, az életminőséget javító beruházások vonatkozásában. A 

pályázat során az óvoda külső homlokzatának hőszigetelése és a fűtés korszerűsítése valósul 

meg. A tervezői költségvetés alapján a beruházás megvalósításának költsége 30.668.542 Ft, 

ezen felül a műszaki dokumentáció elkészítésének költsége bruttó 500.000 Ft, és a műszaki 

ellenőr díja bruttó 420.000 Ft. A beruházás összköltsége bruttó 31.588.542 Ft, a pályázati 

kiírás alapján elnyerhető támogatás mértéke maximum 30.000.000 Ft, melyhez az 

önkormányzatnak saját költségvetéséből 1.588.542 Ft önerőt kell biztosítania. Az ülést 

megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Madocsai Kölyökkuckó 

Óvoda felújítására vonatkozó,  a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő  

pályázat benyújtását támogatta. Javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Megköszönte a Pénzügyi Bizottság elnökének a 

tájékoztatást, és felkérte a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés szerinti 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 

72/2019. (VI.26.) határozata 

 

a JETA „A térség-, infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” pályázat 

életminőséget javító beruházásról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány  „A térség-, 

infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” keretén belül, a 4. ablakban, az 

életminőséget javító beruházások vonatkozásában.  

2. A pályázat keretén belül a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda külső homlokzatának 

hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését kívánja megvalósítani. 

3. A pályázati kiírás alapján a pályázaton elnyerhető támogatás mértéke maximum 

30.000.000 Ft.  

4. A beruházás összköltsége bruttó 31.588.542 Ft, amely tartalmazza a műszaki 

dokumentáció (bruttó 500.000 Ft) és a műszaki ellenőr költségét (bruttó 420.000 Ft) 

is. 

5. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt, azaz 1.588.542 

Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

  

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. június 28. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Dunaföldvár-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag tervezési 

feladata – Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A 2019. május 15-i ülésén döntött a Testület arról, 

hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázati lehetőségek 

közül második pályázati lehetőségként a 6.) helyi beruházások komplex tervezési 

folyamatának támogatása pályázati ablakban, Dunaföldvár és Paks településekkel közösen – 

Dunaföldvár gesztorságával – a Duna-part tervezési feladatainak finanszírozására nyújt be 

pályázatot. A településenként igényelhető támogatás összege 5 millió Ft.  A Madocsára eső 

rész 4.826.000 Ft, ami a résztvevő települések számának megfelelően összeadódik. Ez a 

pályázati cél teljes egészében támogatott, az önkormányzat költségvetését nem terheli. Az 

ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, 

a pályázat Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő benyújtását támogatta. 

Javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás 

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

elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2019. (VI.26.) határozata 

 

Dunaföldvár-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag tervezési feladata 

- Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat  

benyújtásáról 

 

 
1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Paks és 

Dunaföldvár települések összefogásával pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 2019. évi pályázati felhívására 

„a helyi beruházások komplex tervezési folyamatának támogatása” című 6. pályázati 

ablakra. 

 

2. A résztvevő önkormányzatok:  

Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) 

Madocsa Község Önkormányzata (7026 Madocsa, Fő utca 24.) 

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) 

 

Vezető önkormányzat: 

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) 

 

3. A tervezett fejlesztés: Dunaföldvár-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai 

termékcsomag tervezési feladata 

 

4. A fejlesztés megvalósításához Dunaföldvár Város Önkormányzata a pályázat keretében 

14.770.100 Ft támogatást igényel 100 % támogatás intenzitás mellett, amelyből Madocsa 

Község Önkormányzatának a része 4.826.000 Ft.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó 

konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2019. június 28. (pályázat benyújtási határideje)    

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a TEIT támogatási keretszerződéshez kapcsolódó célfeladatok és a 

támogatási összeg felhasználásához kapcsolódó határozatok elfogadásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: 2019. május 1-jétől Madocsa teljes jogú tagja a 

TEIT-nek. Most érkeznek az információk arról, hogy milyen fajta támogatási rendszerben, 

miként jutnak a települések támogatáshoz. A Társulásban részt vevő települések támogatására 

három fajta pénzalap létezik, az előterjesztés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 

Madocsára jutó 2.971.170 Ft támogatást tartalmazza. A Képviselő-testületnek döntést kell 

hoznia arról, hogy ezt az összeget fejlesztési feladatok finanszírozására, vagy működésre 

kívánja felhasználni. Javasolta a Testület részére a támogatás működési célra történő 

felhasználását, ezen belül a Madocsa Sportegyesület és a Madocsai Polgárőr Egyesület 

támogatásának finanszírozására fordítsa az önkormányzat. Az ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket 

az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta. 

A polgármester asszony által elmondottak alapján javasolta a Képviselő-testületnek az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan két határozatot kell 

hoznia a Testületnek. Elsőként döntenie kell a 2019. évben kötendő támogatási szerződés 

célfeladatiról és a támogatási összeg felhasználásáról. Felkérte a Képviselőket az előterjesztés 

szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2019. (VI.26.) határozata 

 

a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási 

keretszerződéshez kapcsolódó, 2019 évben kötendő támogatási (al)szerződés 

célfeladatairól és a támogatási összeg felhasználásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évi 

ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú keretszerződéshez kapcsolódó 2019. évi 

ISZF/21249/2019-ITM-SZERZ. iktatószámú támogatási (al)szerződés 1. és 2. számú 

mellékletében szereplő célfeladatokat és a hozzájuk rendelt támogatási összegeket az alábbiak 

szerint határozza meg.  

 

Felhalmozási célú támogatás 0 Ft 

Működési célú támogatás: 2.971.170 Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntés alapján, kösse meg a 

Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulással a támogatási 

(al)keretszerződést és a tárgyévi támogatási (al)szerződést.   

 

Határidő: TEIT értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A támogatási összeg felhasználásáról szóló döntés 

meghozatalát követően döntést kell hozni a működési támogatási összeg felhasználásáról is, 

ezért 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 

75/2019. (VI.26.) határozata 

 

a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási 

keretszerződéséhez kapcsolódó, 2019 évi támogatási (al)szerződésben szereplő működési 

támogatási összeg felhasználásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződés 1.2 pontjában, 

valamint a 4. sz. mellékletének K512-es sorában foglaltak szerint, a 2019. évi 

ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés terhére Madocsa, mint 

TEIT tagönkormányzat tájékoztatási tevékenységének minél szélesebb körben történő ellátása 

céljából a Madocsa Sportegyesülettel és a Madocsai Polgárőr Egyesülettel kötött 

megállapodás támogatási összegét kívánja elszámolni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntés alapján, a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alapból kapott támogatás terhére számolja el a megállapodás támogatási 

összegét. 

 

Civil szervezet neve Megállapodás támogatási összege 
KNPA-ból elszámolni 

kívánt  támogatási összeg 

 

Madocsa Sportegyesület 

Madocsai Polgárőr Egyesület  

2.600.000 Ft 

   400.000 Ft 

 

2.971.170 Ft 

 

 

Határidő: TEIT értesítésére: azonnal  

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a közvilágítási hálózat aktív elemek adás-vételi szerződésének 

megtárgyalására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2018. március 21-i ülésén 

döntött a település közvilágításának korszerűsítéséről. Az ülésen döntés született arról is, hogy 

az önkormányzat a közvilágítást biztosító lámpatestekre vonatkozóan nem kíván bérleti 

szerződést kötni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel, a korszerűsítést követően 

önkormányzati tulajdonba kívánja azokat venni, így a felújítást követően 219 darab lámpatest 

és azok tartozékainak megvásárlására tett ajánlatot. A lámpatestek értékét az E.ON bruttó 

450.571 Ft-ban állapította meg. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
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napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen 

elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az adás-vételi szerződés 

megkötésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és az elhangzottak alapján a közvilágítási 

lámpatestek és azok tartozékainak megvásárlására vonatkozóan az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérte a 

Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2019. (VI.26.) határozata 

 

a közvilágítási hálózat aktív elemek adás-vételi szerződésének megkötéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. által megküldött közvilágítási hálózat aktív elemek adás-vételi szerződését megtárgyalta 

és úgy határozott, hogy Madocsa községben a 219 db lámpatestet tartozékaival (gyújtó, előtét, 

foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, 

tömítés) együtt, bruttó 450.571 Ft összegben megvásárolja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötendő vállalkozói szerződés 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Mezőföldvíz Kft. elkészítette 2019. évre 

vonatkozóan a víziközmű beruházási tervét, amiben Madocsára vonatkozóan egy 

nagyteljesítményű szivattyú felújítása szerepel, melynek tervezett költsége 446.845 forint, 

valamint a településre jutó vagyonbiztosítás része 262.372 forint. A tervezett költségekre a 

szennyvízhálózat bérleti díjából befolyó összeg biztosít fedezetet. Az önkormányzat 2019. évi 

költségvetése tartalmaz erre vonatkozóan előirányzatot. Az ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket 

az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, 

a Képviselő-testület részére a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötendő vállalkozói 

szerződés elfogadását javasolta. 
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a napirenddel 

kapcsolatosan az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2019. (VI.26.) határozata 

 

a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-vel kötendő vállalkozói szerződés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal – a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-vel kötendő vállalkozói szerződést 

elfogadja. 

 

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

 

Határidő: Mezőföld Regionális Víziközmű Kft. értesítésére: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódó előterjesztést a 

Képviselők megkapták. Július 1-je 2001. július 1-jétől munkaszüneti nap volt a 

köztisztviselők számára. A közszolgálati tisztviselők jogállásról szóló törvény 2017. január 1-

jétől hatályos módosítása a Közszolgálati Tisztviselők Napját kivette a munkaszüneti napok 

köréből, ugyanakkor lehetőséget biztosított a helyi önkormányzat képviselő-testületének, 

hogy ezt a napot – önkormányzati rendeletével – továbbra is munkaszüneti nappá nyilvánítsa 

a hivatal köztisztviselői számára azzal a feltétellel, hogy a munkaszüneti nappal 

összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat költségvetésében 

biztosítja. A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításával 

összefüggésben keletkező többletköltségek az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre 

állnak. Mivel július 1-je korábban is munkaszüneti nap volt, a lakosság körében elfogadott, az 

ügyintézésben fennakadást nem okoz. Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti 

rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról 
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8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembe vételével – a dolgozók 

rendes szabadságának kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az igazgatási szünet 

időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 

vasárnapig tart, télen 2 egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő 

vasárnapig tart. Ezeket a dátumokat figyelembe véve a nyári igazgatási szünet 2019. július 22. 

és augusztus 25. között, a téli igazgatási szünet 2019. december 23. és 2020. január 5. között 

adható ki. A Paksi Járási Hivatal ügysegédje Madocsán is Bölcskén is csütörtöki napon tart 

ügyfélfogadást, ezért az igazgatási szünet ideje alatt a hivatali ügyfélfogadást is a csütörtöki 

napon javasolta megtartani, ezáltal az ügyfelek ugyanazon a napon tudják a hivatali és a járási 

ügyeiket is intézni. Véleménye szerint az igazgatási szünet elrendelése nem fogja lehetővé 

tenni, hogy a dolgozók ki tudják venni a szabadságukat. Azt elsősorban a munka és a 

határidők határozzák meg. Madocsára nézve nehéz lesz a betartása, mert a településen 

augusztusban kerül megrendezésre a Falunap, amelynek a Hivatalban zajlik a szervezése.  

 

Böde Istvánné képviselő: A rendelet elfogadásával legalább a lehetőséget teremtik meg a 

dolgozók részére. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a  2019. évre vonatkozó 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatosan a 

szavazásra. 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

 

a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Madocsai Református Egyházközség 2017. és 2018. évi támogatásának 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület 2017. és 2018. években 10 – 

10 millió forint támogatást biztosított a Madocsai Református Egyházközség részére a 

Madocsai Református Általános Iskola működtetéséhez, melyről az elszámolás nem történt 
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meg. A Képviselő-testület 2019. március 6. napján megtartott ülésén született döntés arról, 

hogy az Egyházközség 2019. június 30-ig számoljon el a 2017. és a 2018. évi támogatások 

felhasználásáról. A Madocsai Református Egyházközség a támogatások összegével az 

előterjesztés mellékletét képező beszámoló szerint maradéktalanul elszámolt. Az ülést 

megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Madocsai Református 

Egyházközség 2017. és 2018. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót 

megtárgyalta, melyet követően javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását. 

 

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 – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2019. (VI.26.) határozata 

 

a Madocsai Református Egyházközség 2017. és 2018. évi támogatásának 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Református 

Egyházközség 2017. és 2018. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Madocsa Sportegyesület egyszeri támogatási kérelem megítélésére 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

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

döntésének megfelelően Madocsa község 1000 éves fennállásának évfordulójára 

ünnepségsorozat kerül megrendezésre. Az egyik ilyen rendezvény a 2019. július 13-án 

tartandó sportnap, amelynek szervezését a Madocsa Sportegyesület vállalta. A rendezvény 

lebonyolításához 60.000 forint egyszeri támogatás megállapítását kérték a Képviselő-

testülettől. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a 

bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Madocsa Sportegyesület  

kérelmét megtárgyalta, a Képviselő-testület részére a támogatás megállapítását, az 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolta.  
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Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirenddel kapcsolatosan 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 

79/2019. (VI.26.) határozata 

 

a Madocsa Sportegyesület rendezvényének támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Sportegyesület 

támogatási kérelmét megtárgyalta, és a 2019. július 13. napján megrendezendő Sportnapra 

60.000 Ft egyszeri támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósítására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

  

11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat „Madocsa 1000 éves falu” emlékmű létrehozására 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

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

döntött arról, hogy a település 1000 éves fennállásának évfordulója alkalmából 

megrendezendő ünnepségsorozat megszervezésére munkacsoportot hoz létre. A 

munkacsoport által tartott összejöveteleken egyértelműen az a vélemény fogalmazódott meg, 

hogy a millenium alkalmából emlékművet kellene építeni, ami időkapszula elhelyezésére is 

alkalmas. A munkacsoporttal történt egyeztetést követően az emlékmű felállítására a Hivatal 

előtti utcafronton lenne lehetőség, kivitelezésére a PakSírkő Kft.-től kért ajánlatot. Az 

emlékmű világos szürke gránitból 508.300 Ft-ba, barna gránitból 402.600 Ft-ba kerülne. A 

bemutatott minták alapján a szürke gránitot tartja megfelelőnek. A vállalkozó a címer 

vésésének díját beépítette az ajánlatába, az e feletti felirat vésése és festése 400 Ft 

karakterenként. Felkérte a Képviselőket az emlékmű létrehozására vonatkozóan az 

állásfoglalásra.   

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a falu 1000 éves 

fennállásának emlékére, emlékmű létrehozására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, a 

Képviselő-testületrészére elfogadásra javasolta. 

 

Bán Bálint Géza képviselő: Bronz táblára gondolt, amit a Hivatal falára helyeznének el. 

 

Böde Istvánné képviselő: A márványból készült emlékmű látványosabb, mint a falra 

helyezett bronztábla. 
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Bán Bálint Géza képviselő: Szürke gránitból 508.300 Ft-ba kerül az elkészítése, plusz a 

szöveg vésésének a díja? 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Igen, ami 400 Ft karakterenként, ezért nagyon 

körültekintően kell majd megfogalmazni a szöveget, amit rá szeretnének vésetni. 

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

a határozati javaslat elfogadására. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2019. (VI.26.) határozata 

 

„Madocsa 1000 éves falu” emlékmű létrehozásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Madocsa 

község 1000 éves fennállásának évfordulójára, a Községháza előtti utcafronton emlékhelyet 

hoz létre.  

 

Az emlékmű elkészítésével a PakSírkő Kft.-t bízza meg.  

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

12. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” (TOP-1.4.1-19 kódszámú) tárgyában 

benyújtható pályázatokra vonatkozó javaslat tárgyalása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Képviselő-testület nem először foglalkozik a 

bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázattal. A 2019. február 22-i ülésén döntött arról, hogy 

pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde Fejlesztési Program című 

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

történő átalakítására. A pályázat elbírálásáról június elejére várták a döntést. Ehelyett felkérést 

kaptak, hogy amennyiben a megyében rendelkezésre állnak fel nem használt EU-s források, 

azok felhasználására kellene törekedni. Ennek megfelelően kiírásra került a TOP-1.4.1-19 

kódszámú pályázat a bölcsődei férőhelyek kialakítására. A pályázati kiírás feltételeit 

figyelembe véve, lehetőség nyílt arra, hogy a korábbi pályázat költségeit még egyszer 

megvizsgálják, mivel az új pályázat lehetőséget biztosít olyan eszközök beszerzésére, udvar 

kialakítására, amelyek a korábbi költségvetésben a pályázat maximált összege miatt nem 

szerepeltek. Ennek megfelelően a beruházás várható költsége bruttó 102.396.937 Ft, 

amelyhez az önkormányzat a feladat végrehajtását követően 100 %-ban hozzájut. Mivel már 

korábban döntés született a bölcsőde kialakításáról, felkérte a Képviselőket az előterjesztés 

szerinti határozati javaslat elfogadására, a pályázat benyújtására. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2019. (VI.26.) határozata 

 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” (TOP-1.4.1-19 kódszámú) pályázat 

benyújtásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be a Terület- és településfejlesztési Operatív 

Program keretében meghirdetett „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” (TOP-

1.4.1-19 kódszámú) tárgyában.  

2. A pályázat keretén belül Madocsa községben mini bölcsőde létesítését kívánja 

megvalósítani. 

3. A beruházás összköltsége bruttó 102.396.937 Ft, amelyből a támogatás maximális 

mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.   

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. június 30. 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

13. napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Ludvig Ildikó pályázatíró munkadíjának kifizetésére 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az önkormányzat a pályázatok előkészítéséhez, 

benyújtásához 2018. januárjától kezdődően Ludvig Ildikó pályázatíró segítségét veszi 

igénybe. Közreműködésével kerültek benyújtásra a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvány által kiírt pályázatok, pl. a Községháza részleges felújítására, a településen a 

járdák felújítására, a Falunap megrendezésére, a Fogorvosi rendelő szolgálati lakásának belső 

átalakítására és felújítására, az óvoda hőszigetelésére és fűtésének korszerűsítésére. Az ő 

segítségével nyújtotta be az önkormányzat a pályázatát a bölcsőde kialakítására is. Ludvig 

Ildikó 2018. januárig visszamenőleg benyújtotta a pályázatírással kapcsolatos díjának igényét, 

ami 11 pályázatra vonatkozóan bruttó 700.000 forint. Az ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket 

az ülésen elhangzottakról. 

 

Soós Ferencné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, 

Ludvig Ildikó pályázatíró részére a bruttó 700.000 forint munkadíj kifizetését támogatta. 

Javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás 

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

elfogadására. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2019. (VI.26.) határozata 

 

Ludvig Ildikó pályázatíró munkadíjának kifizetéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ludvig Ildikó pályázatíró 

díjazásának igényét megtárgyalta és részére bruttó 700.000 Ft munkadíj kifizetését támogatja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a munkadíj folyósítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

14. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

a.) Javaslat a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetőjének megválasztására és a társasági szerződés 

módosítására vonatkozó írásbeli szavazat leadására 

 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A Mezőföldvíz Kft. megkereste a tulajdonos 

önkormányzatokat azzal kapcsolatosan, hogy adják le szavazatukat az ügyvezető 

megválasztására és a Kft. társasági szerződése módosítására vonatkozóan. A Képviselő-

testület 2019. május 29-i ülésén már tárgyalta a Mezőföldvíz Kft ügyvezetőjének pályáztatás 

nélkül történő meghosszabbítását. A Kft. ügyvezetője megbízatásának pályáztatás nélküli 

meghosszabbítását elfogadta, a pályázat kiírását nem támogatta. Paks Város Önkormányzata 

2019. június 13-i ülésén napirendre tűzte a társaság ügyvezető igazgatói mandátumának 

kérdését, és úgy határozott, hogy Csapó Sándort további öt évre javasolja megbízni a tisztség 

betöltésével.  A  tulajdonos önkormányzatuk szavazatukat írásban adhatják le, melyhez kérte 

a Képviselő-testület felhatalmazását. A  Mezőföldvíz Kft. ügyvezetőjének megválasztására és 

a társasági szerződés módosítására vonatkozó írásbeli szavazat leadására vonatkozóan felkérte 

a Képviselőket a szavazásra. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 7 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2019. (VI. 26.) határozata 

 

a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetőjének megválasztására és a társasági szerződés 

módosítására vonatkozó írásbeli szavazat leadásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Gelencsérné Tolnai 

Klára polgármestert, hogy a Mezőföldvíz Kft. részére az alábbi tartalmú szavazólapra az 

„Igen/elfogadom” írásbeli szavazatot adja le: 
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„A taggyűlés akként dönt, hogy a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetői igazgató 

tisztségére  2019. augusztus 4-től további öt évre, 2024. augusztus 3-ig Csapó Sándort (7030 

Paks, Szt. István tér 14/D.) megválasztja (újraválasztja).” 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Gelencsérné Tolnai 

Klára polgármestert, hogy a Mezőföldvíz Kft. részére az alábbi tartalmú szavazólapra az 

„Igen/elfogadom” írásbeli szavazatot adja le: 

„ A Mezőföldvíz Kft. Társasági szerződésének a 11.1., és a 11.2. pontjai az alábbiak szerint 

módosul: 

11.1. 

A társaság ügyvezetője: Csapó Sándor (lakóhely: 7030 Paks, Szent István tér 14/d.) 

11.2. Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól. 

         A megbízás kezdő időpontja: 2019. augusztus 04. 

         A megbízás lejárta: 2024. augusztus 03.” 

 

Határidő: a kitöltött szavazólap megküldésére a Mezőföldvíz Kft. címére 2019. július 05. 

Felelős:  Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
 
 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 18 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Gelencsérné Tolnai Klára  Dr. Kiss Nikoletta 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

 

 

Böde Istvánné                             Soós Ferencné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 

 


