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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 28-án 17:00 

órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 

 

Az ülés helye: Madocsai Művelődési Ház – Házasságkötő terme 

 7026 Madocsa, Fő u. 19. 

 

Jelen vannak:  

Baksa Ferenc    polgármester 

Szintai László   alpolgármester 

Dr. Kiss Nikoletta   aljegyző 

Döme Gábor    képviselő 

Komáromi József   képviselő 

Magyar István   képviselő 

Tarczal János    képviselő 

Törjék Gábor Ferenc   képviselő 

 

Megjelentek:  

A jelenléti ív szerint a lakosság részéről 32 fő 

 

Napirend előtt: 

 

Baksa Ferenc polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket.  Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület ülése határozatképes, a hét tagú testületből 7 fő jelen van.  Az ülést 

megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Horváth Jennifert javasolta megválasztani. Jegyzőkönyv-

hitelesítőknek Döme Gábor és Törjék Gábor képviselőket javasolta megválasztani. Az ülés 

napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolta tárgyalásra azzal a 

módosítással, hogy az „Egyebek” napirendi pont tárgyalása előtt, 11. napirendként vegye fel a 

testület a napirendi pontok közé a „Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-

1.4.1-19-TL1-2019-00003 kódszámú) című projektben közbeszerzési szakértői, műszaki 

ellenőri és projekmenedzseri feladatokat ellátó személyek kiválasztására” című napirendi 

pontot és 12. napirendként tárgyalja az „Egyebek” napirendet. A módosítási javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

elfogadta, hogy az írásban kiküldött meghívóhoz képest,  11. napirendként vegye fel a testület 

a napirendi pontok közé a „Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-1.4.1-19-

TL1-2019-00003 kódszámú) című projektben közbeszerzési szakértői, műszaki ellenőri és 

projekmenedzseri feladatokat ellátó személyek kiválasztására” című napirendi pontot és 12. 

napirendként tárgyalja az „Egyebek” napirendet. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az írásban kiküldött meghívó, valamint a napirendek módosító 

javaslata elfogadása után az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolta, amelyek a 

következők: 

  

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 
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2) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata képviselő-testülete 2020. január és 2021. 

január közötti munkatervének elfogadására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

3) Javaslat a polgármester 2020. január 1-től hatályos illetményének és költségtérítésének 

a megállapítására 

Előterjesztő: dr. Kiss Nikoletta aljegyző 

 

4) Javaslat a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. tőketartalékának emelésére 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

5) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

6) Javaslat Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2020. évi nyitva tartására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

7) Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságtervének elfogadására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

8) Javaslat Madocsa, Bölcskei út menti „gödrök” és a Madocsai Köztemető előtti parkoló 

tereprendezésére  

Előterjesztő: Döme Gábor, Komáromi József, Magyar István, Tarczal János, Törjék 

Gábor Ferenc képviselők 

 

9) Javaslat a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület faültetési 

kérelmének megtárgyalására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

10) Javaslat Madocsa, Paksi útról történő lehajtó létesítésére a 7026 Madocsa, Paksi út 37. 

és 39. szám alatti ingatlanoknál  

Előterjesztő: Döme Gábor, Komáromi József, Magyar István, Tarczal János, Törjék 

Gábor Ferenc képviselők 

 

11) Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00003 

kódszámú) című projektben közbeszerzési szakértői, műszaki ellenőri és 

projekmenedzseri feladatokat ellátó személyek kiválasztására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

12) Egyebek 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (I.28.) határozata 

 

a jegyzőkönyv hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a napirendi pontok elfogadásáról 

 

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

2) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata képviselő-testülete 2020. január és 2021. 

január közötti munkatervének elfogadására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

3) Javaslat a polgármester 2020. január 1-től hatályos illetményének és költségtérítésének 

a megállapítására 

Előterjesztő: dr. Kiss Nikoletta aljegyző 

 

4) Javaslat a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. tőketartalékának emelésére 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

5) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

6) Javaslat Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2020. évi nyitva tartására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

7) Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságtervének elfogadására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

8) Javaslat Madocsa, Bölcskei út menti „gödrök” és a Madocsai Köztemető előtti parkoló 

tereprendezésére  

Előterjesztő: Döme Gábor, Komáromi József, Magyar István, Tarczal János, Törjék 

Gábor Ferenc képviselők 

 

9) Javaslat a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület faültetési 

kérelmének megtárgyalására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

10) Javaslat Madocsa, Paksi útról történő lehajtó létesítésére a 7026 Madocsa, Paksi út 37. 

és 39. szám alatti ingatlanoknál  

Előterjesztő: Döme Gábor, Komáromi József, Magyar István, Tarczal János, Törjék 

Gábor Ferenc képviselők 

 

11) Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00003 

kódszámú) című projektben közbeszerzési szakértői, műszaki ellenőri és 

projekmenedzseri feladatokat ellátó személyek kiválasztására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

12) Egyebek 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint fogadta el: 

 

A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv-hitelesítőjének Döme Gábor és Törjék Gábor 

képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Horváth Jennifer személyét fogadta el. 
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Törjék Gábor Ferenc képviselő: Kérte, hogy a közeljövőben az előterjesztő neve mindig 

pontosan legyen feltüntetve, az szerepeljen a meghívón, aki benyújtotta az előterjesztést.  

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Felkérte a képviselőket, ha egy előterjesztést többen írnak alá, 

akkor jelöljék meg, hogy ki az a személy aki tájékoztatást fog adni kérdés esetén.  

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. A lejárt 

határidejű határozatok számát a határozati javaslat tartalmazza. 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Elmondta, hogy felsorolt határozatok közül az utolsó, a 

161/2019. határozat Vas János közalkalmazottként történő foglalkoztatása, csak azt 

tartalmazza, hogy Vas János 2020. január 1-jétől közalkalmazottként  legyen foglalkoztatva, 

ugyanakkor azon a testületi ülésen azt kérték a polgármester úrtól, hogy megtekinthessék a 

munkaköri leírását, amely ne csak azt tartalmazza, hogy a temetőgondnoki feladatokat látja el. 

Személyes találkozót is kértek a képviselők. Érdeklődött, hogy ez mikorra fog megvalósulni.  

 

Baksa Ferenc polgármester: A találkozónak nincs semmi akadálya, azonban a személyi 

anyagot nem küldheti ki, de az irodában meg tudja mutatni a képviselőknek a munkaköri leírást. 

Megbeszél egy időpontot Vas Jánossal és akkor a Képviselő-testület tagjai összeülnek vele. 

 

Baksa Ferenc 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 – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020. (I.28.) határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

 

- 136/2019. (XI.27.) A Mezőföldvíz Kft. meghatalmazásáról víziközmű vagyonértékelés 

elkészítése tárgyában 

 

- 141/2019. (XI.27.) A 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról  

 

- 142/2019. (XI.27.) A Mezőföldvíz Kft. 2019. november 28. napi taggyűlésén tárgyalandó 

határozatokról 

 

 - 148/2019. (XI.27.) A helyi óvodába, iskolába járó gyermekek ajándékozásáról 
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 - 157/2019. (XII.16.) Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadásáról 

 

 - 161/2019. (XII.16.) Vas János közalkalmazottként történő foglalkoztatásáról  

 

szóló határozatok végrehajtásáról a polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata képviselő-testülete 2020. január és 2021. 

január közötti munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 44. §-a 

alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Ugyanezen törvény 54. §-a szerint a 

képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a 

helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket 

és javaslatot tehetnek. 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendes üléseire vonatkozóan 

elkészült a képviselő-testület 2020. január és 2021. január közötti munkatervét, amely az 

előterjesztés mellékletét képezi. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 

Képviselő-testület munkatervét. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

 

Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság Madocsa Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január és 2021. január közötti munkatervét 

megtárgyalta. A Képviselő-testület részére – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – 

elfogadásra javasolja. 

 

Baksa Ferenc 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 – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (I.28.) határozata 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január és 2021. január 

közötti munkatervének elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 2020. január és 2021. 

január közötti munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: az érintettek részére történő megküldésre: 2020. január 31. 
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Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a polgármester 2020. január 1-től hatályos illetményének és 

költségtérítésének a megállapítására 

Előterjesztő: dr. Kiss Nikoletta aljegyző 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte az aljegyző asszonyt az előterjesztéssel kapcsolatos 

tájékoztatásra.  

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 225/A. § (1) 

bekezdése előírja, hogy a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület 

és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A (2) bekezdés 

alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a megválasztásával jön létre, ha 

főállású polgármesterként választották meg. Baksa Ferenc polgármester urat a 2019. október 

13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán főállású 

polgármesternek választották meg.  Illetményét és költségtérítését a képviselő-testület a 2019. 

október 28-i alakuló ülésén megállapította 2019. december 31-ig, de annak ismételt 

megállapítása szükséges, mivel a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 3/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet 2019. 

december 31-én hatályát vesztette, így az abban foglalt 46.380 Ft-os helyi önkormányzati 

illetményalap helyett a 38.650. Ft-os állami illetményalappal kell az illetményt és a 

költségtérítést 2020. január 1-től megállapítani. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. §-a, továbbá a Kttv. 225/L. §-a és 

141. §-a alapján  a polgármesteri  illetmény megállapítása  a következő számítások alapján 

történik: 

Első lépésként: „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról” szóló törvény alapján meg kell határozni az államtitkár 

alapilletményét, illetménykiegészítését és vezetői illetménypótlékát, amely összesen: 997.170 

Ft. 

Második lépés: az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján az 1501-2000 fő lakosságszámú 

település polgármestere illetménye  az államtitkári illetménynek  - vagyis  a 997.170 Ft-nak -  

az 50 %-a, összegszerűen havi bruttó 498.585 Ft. Ezen felül, a Kttv. alapján a polgármester 

idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, amely a különböző típusú és különböző fokozatú 

nyelvvizsgák vonatkozásában, alap- és középfok esetén az illetményalap 20%-ának, közép- és 

felsőfok esetén az illetményalap 40%-ának megfelelő mértékű pótlék. 

2020. január 1-től az illetményalap 38.650 Ft, így a polgármester illetménye a következő képen 

alakul: a polgármester havi bruttó illetménye 498.585 Ft, amelyhez 7.730 Ft 

nyelvvizsgapótlékot kell hozzászámítani, a polgármester havi bruttó bére 506.315 Ft, mely a 

száz forintra kerekítés szabályai okán 506.300 Ft illetménynek felel meg. 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta a 2020. január 1-től 

hatályos illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely a 

fentebb meghatározott illetmény alapján havi 75.945 Ft. 

Felkérte a Tisztelt Képviselő-testületet – a jogszabályi rendelkezések alapján – az 

előterjesztésben szereplő I.-II. határozati javaslatok elfogadására. 
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Baksa Ferenc polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, majd elmondta, hogy az ülést 

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

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a polgármester 

2020. január 1-től hatályos illetményét és költségtérítését megtárgyalta. A Képviselő-testület 

részére a polgármester illetményét 506.300 Ft összeggel, költségtérítést pedig 75.945 Ft 

összeggel elfogadásra javasolja.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Illetményének, költségtérítésének és időarányos szabadságának 

megállapítása kapcsán személyes érintettsége miatt kéri a döntéshozatalból való kizárását és az 

erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020. (I.28.) határozata 

 

Baksa Ferenc polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baksa Ferenc polgármestert a 

személyét érintő, a Polgármester 2020. évi illetményének és költségtérítésének elfogadásáról 

szóló döntéshozatalból kizárja. 

 

Felelős: Szintai László alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte a Képviselő-testületet az előterjesztés szerinti I. 

határozati javaslat elfogadására.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Baksa Ferenc 

polgármester nem vett rész a szavazásban – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020. (I.28.) határozata 

 

Madocsa Község Polgármestere illetménye összegének megállapításáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baksa Ferenc polgármester 

illetményét 2020. január 1-től a következők szerint határozza meg: 

a)  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 71. § (4)    

     bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a havi bruttó alapilletmény 498.585 Ft,  

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (8) bekezdésében 

foglaltak szerint  havi bruttó 7.730 Ft idegennyelv-tudási pótlék 

az a)-b) pontban foglaltak alapján - figyelemmel Kttv. 131. § (1) bekezdésére – havi bruttó 

506.300 Ft összegben állapítja meg. 
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2.) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester 

illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: az illetményt 2020. január 1-től kell alkalmazni 

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: a jegyző 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte a Képviselő-testületet az előterjesztés szerinti II. 

határozati javaslat elfogadására.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Baksa Ferenc 

polgármester nem vett rész a szavazásban – az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (I.28.) határozata 

 

Madocsa Község Polgármestere költségtérítése összegének megállapításáról 

 

1.)  Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak 

alapján Baksa Ferenc polgármester költségtérítését 2020. január 1. napjától, havi 75.945 Ft 

összegben állapítja meg. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

polgármester költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: a költségtérítést 2020. január 1-től kell alkalmazni 

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a jegyző 

 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. tőketartalékának emelésére  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 

Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. tőketartalékának emelését. Felkérte a Pénzügyi 

Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

 

Törjék Gábor Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A Mezőföldvíz Kft. 2019. november 28-

án megtartotta taggyűlését, amelynek egyik napirendi pontja a 2020. évi gazdálkodás 

finanszírozásával kapcsolatosan a társaság tőkeemelése volt. A Mezőföldvíz Kft. előterjesztése 

szerint, a 2020. évre vonatkozóan, Madocsa község esetében 1.632.000 Ft tőkeemelést és 

13.980.508 Ft működési támogatást irányoztak elő. A taggyűlésen Madocsa község 

polgármestere a Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 142/2019. (XI.27.) 

határozata értelmében a tőkeemelés és a működési támogatás megfizetésére a „nem/nem 

fogadom el” szavazatot adta le.  

A Mezőföldvíz Kft. 2020. január 16. napján megküldte a taggyűlésről készült jegyzőkönyvet, 

valamint a törzstőke emeléssel kapcsolatos levelét, amelyben kérte, illetve javasolta, hogy 
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immár – a taggyűlési határozat ismeretében – a képviselő-testület ismételten tárgyalja meg és 

az „igen” szavazatnak megfelelően döntsön.  

A tőkeemelés vonatkozásában a Mezőföldvíz Kft. taggyűlése – a jegyzőkönyv szerint – az 

alábbi döntést hozta:  

- igen szavazat: 16 db (88,24%) 

- nem szavazat: 3 db (1,42%) 

- tartózkodom szavazat: 9 db (7,70%) 

- nem jelent meg: 19 db (2,64 %) 

A Pénzügyi Bizottság a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. 2019. november 28-án tartott 

taggyűlésének 15/2019. (XI.28.) TGY. sz. határozatát megtárgyalta. Javasolja a Képviselő-

testület részére, hogy pénzbeli hozzájárulással – összesen 1.632.000 Ft-tal, azaz egymillió-

hatszázharminckettőezer forinttal – tőkeemelést hajtson végre és elsőbbségi jogával éljen. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Képviselőket a határozati javaslat elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020. (I.28.) határozata 

 

a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. tőketartalékának emeléséről 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) akként döntött, hogy a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. 2019. 

november 28-án tartott taggyűlésének 15/2019. (XI.28.) TGY. sz. határozata alapján 

pénzbeli hozzájárulással – összesen 1.632.000 Ft-tal, azaz egymillió-

hatszázharminckettőezer forinttal – tőkeemelést hajt végre és elsőbbségi jogával élni 

kíván.  

2. Ebből 9.000 Ft, azaz kilencezer forint jegyzett tőkeemelés, 1.623.000 Ft, azaz 

egymillió-hatszázhuszonháromezer forint tőketartalék.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy a tőkeemeléshez 

szükséges forrást a 2020. évi költségvetés terhére biztosítsa, valamint gondoskodjon 

annak 2020. március 31-ig történő kifizetéséről.  

4. A fentiek értelmében a Képviselő-testület kijelenti, hogy a Mezőföldvíz Kft. 

tőkeemelése során elsőbbségi jogot kíván gyakorolni.  

 

Határidő: a tőke megfizetésére a Mezőföldvíz Kft. felé: 2020. március 31. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 
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Baksa Ferenc polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a területileg 

illetékes tankerületi központ határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, továbbá 

a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek 

megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt 

települési önkormányzatok véleményét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló EMMI rendelet értelmében a települési önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár 

módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi 

központot.   

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a megye iskoláinak felvételi körzeteit, mely alapján 

megállapítható, hogy a Tolna megyében működő nem állami fenntartású általános iskolák 

között 1. sorszám alatt feltüntetett Madocsai Református Általános Iskola (7026 Madocsa, 

Kossuth L. u. 2.) megnevezése helyesen szerepel a tájékoztatóban. Az iskola felvételi 

körzeteként Madocsa közigazgatási területe helyesen lett megjelölve. Az ülést megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

 

Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Szekszárdi 

Tankerületi Központ által megküldött tájékoztatót, a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák felvételi körzeteiről megismerte. A Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Képviselőket a határozati javaslat elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020 (I.28.) határozata 

 

az általános iskolai felvételi körzetekről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetéről 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) megismerte a Szekszárdi Tankerületi Központ által megküldött tájékoztatót a 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteiről, és megállapítja, hogy 

a Tolna megyében működő nem állami fenntartású általános iskolák között 1. sorszám 

alatt feltüntetett Madocsai Református Általános Iskola (7026 Madocsa, Kossuth L. u. 

2.) megnevezése helyesen szerepel a tájékoztatóban.  

2. A képviselő-testület az általános iskolai kötelező felvételt biztosító felvételi 

körzethatárát Madocsa közigazgatási területével elfogadja. 

 

Határidő: a Szekszárdi Tankerületi Központ értesítésére: 2020. február 15. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2020. évi nyitva tartására  
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Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvény 83. § (2) bekezdésének 

b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva 

tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét 

nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  

A Madocsai Kölyökkuckó Óvoda vezetőjének javaslata az éves nyitva tartás és nyári zárva 

tartás idejére a következő: 

 

      2020. július 3-ig     - teljes nyitva tartási idő 

      2020. július 6. – július 31.    - ügyelet (nyári nagytakarítás) 

      2020. augusztus 3-tól      - teljes nyitva tartási idő 

 

A gyermekek óvodai nevelését a teljes óvódai nevelési évben biztosítani kell, ezért a Madocsai 

Kölyökkuckó Óvoda a nagytakarítás idejére ügyeletet tart.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Megkérdezte, hogy a nyári nagytakarítás időintervallumában 

kell elvégeztetni a szigetelést.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Igen. 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 – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2020. (I.28.) határozata 

 

a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2020. évi nyitva tartási rendjéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda 2020. 

évi éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

      2020. július 3-ig     - teljes nyitva tartási idő 

      2020. július 6. – július 31.    - ügyelet (nyári nagytakarítás) 

      2020. augusztus 3-tól      - teljes nyitva tartási idő 

 

Határidő: az intézmény értesítése: 2020. január 31. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságtervének elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 
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Baksa Ferenc polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi 

pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott 

elhangzottakról. 

 

Törjék Gábor Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös 

rendelkezéseket, többek között a szabadság ütemezését és igénybe vételét is. A vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 

alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester 

előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 

szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell 

kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-

testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően 

csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt 

nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző 

által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett 

szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell 

számítani. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi időarányos 

szabadságát (9 nap) – a 2019. október 28. napján megtartott alakuló ülésen – a 117/2019. 

(X.28.) határozatával fogadta el, amelyet az alábbiak szerint vett ki: 

 a) 2019. október: 16., 18. 

 b) 2019. november: 8., 13. 

 c) 2019. december: 2., 9., 14., 30., 31. 

Megállapítható, hogy igénybe vett 9 napot és a 2020. évre áthozott szabadságok száma nulla.  

Baksa Ferenc polgármester úr elkészítette a 2020. évi szabadságtervét, amely az alábbiak 

szerint alakulna:  

a) 2020. február: 14., 17., 25.    (3 nap) 

b) 2020. március: 9., 16.,     (2 nap) 

c) 2020. április: 14.-17.     (4 nap) 

d) 2020. május: 7.-8., 11.-13., 28.   (6 nap) 

e) 2020. június: 8., 15., 29.    (3 nap) 

f) 2020. július: 6., 13., 27.    (3 nap) 

g) 2020. augusztus: 24., 28., 29.   (3 nap) 

h) 2020. szeptember: 9.-11., 14.-18., 21.-22.  (10 nap) 

i) 2020. október: 5., 12.     (2 nap) 

j) 2020. december:  28., 30., 31.   (3 nap) 

A Pénzügyi Bizottság a polgármester - a Képviselő-testület 117/2019. (X.28.) határozatával 

elfogadott – 2019. évi szabadságainak kivételét, valamint a 2020. évi – 39 nap – szabadság 

ütemezését megtárgyalta. A Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szabadságának megállapítása kapcsán személyes érintettsége 

miatt kéri a döntéshozatalból való kizárását és az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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12/2020. (I.28.) határozata 

 

Baksa Ferenc polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baksa Ferenc polgármestert a 

személyét érintő, a Polgármester 2020. évi szabadságtervének elfogadásáról szóló 

döntéshozatalból kizárja. 

 

Felelős: Szintai László alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte a Képviselő-testületet az előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadására.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Baksa Ferenc 

polgármester nem vett rész a szavazásban – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2020. (I.28.) határozata 

 

a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről  

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) elfogadja, hogy Baksa Ferenc polgármester - a Képviselő-testület 117/2019. 

(X.28.) határozatával elfogadott – 2019. évi szabadságainak kivétele a következő 

időpontokban valósult meg:  

 a) 2019. október: 16., 18. 

 b) 2019. november: 8., 13. 

 c) 2019. december: 2., 9., 14., 30., 31. 

Összesen igénybe vett: 9 nap, 2020. évre áthozott nincs. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Baksa Ferenc polgármestert a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) bekezdése alapján 39 nap 

szabadság illeti meg a 2020. évben. 

 

3. A Képviselő-testület Baksa Ferenc polgármester 2020. évi szabadság ütemezését az 

alábbiak szerint jóváhagyja:  

a) 2020. február: 14., 17., 25.    (3 nap) 

b) 2020. március: 9., 16.,      (2 nap) 

c) 2020. április: 14.-17.     (4 nap) 

d) 2020. május: 7.-8., 11.-13., 28.    (6 nap) 

e) 2020. június: 8., 15., 29.    (3 nap) 

f) 2020. július: 6., 13., 27.    (3 nap) 

g) 2020. augusztus: 24., 28., 29.    (3 nap) 

h) 2020. szeptember: 9.-11., 14.-18., 21.-22.  (10 nap) 

i) 2020. október: 5., 12.     (2 nap) 
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j) 2020. december:  28., 30., 31.    (3 nap) 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadságáról az igénybevételt követő 

képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást. Az ütemezéstől eltérő igénybevételt a 

jogszabályban foglaltak szerint jelentse be. 

 

Felelős:  

- a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

- a végrehajtásban való közreműködésért: a jegyző 

Határidő: tájékoztatásra az igénybevételt követő képviselő-testületi ülésen, illetve eltérő 

igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal 

 

 

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa, Bölcskei út menti „gödrök” és a Madocsai Köztemető előtti parkoló 

tereprendezésére 

Előterjesztő: Döme Gábor, Komáromi József, Magyar István, Tarczal János, Törjék Gábor 

Ferenc képviselők 

 

Baksa Ferenc polgármester: A Képviselő-testület tagjai nyújtották be az előterjesztést, 

amelyet minden képviselőnek rendelkezésére bocsátottak. Az ülést megelőzően a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, és mint 

előterjesztőt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

 

Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke: A község belterületének 212/2, 212/3 és 

212/4-es hrsz-ú területein látható földhalmok a település látképének meghatározó elemei, 

negatív értelemben. Úgy gondolja, hogy kellően nagy mennyiségű föld összegyűlt, melyet 

időszerű volna elteríteni és egy későbbi parkosítási célnak megfelelő vízszintes felületet 

létrehozni. A településkép helyreállítása érdekében szükségesnek látja a földhalmok mielőbbi 

elterítését és a további lerakás szabályozott megvalósítását. Az utóbbi időben a területre nem 

csak földet hordtak a helyiek, hanem sittet is, amely nem szolgálja azt a célt, hogy a felső réteg 

humusztartalmú termőréteg legyen. A folyamat megállítása érdekében figyelmeztető táblák 

kihelyezése szükséges, amelyek felhívják a figyelmet, hogy a területre csak az önkormányzat 

előzetes engedélye mellett és kizárólag csak földet lehet elhelyezni. A lerakást telefonon előre 

kellene jelezni és csak önkormányzati dolgozó felügyelete és iránymutatása mellett lenne 

lehetséges. Továbbá a terület füvesítése is elengedhetetlen azokon a részeken, amelyeken nem 

kell további terítésre számítani. A megmaradó fűmagot az Ady Endre utca sarkán lévő, jelenleg 

elkerített terület gyepesítésére lehetne felhasználni. 2020.01.15-én megérkezett a Polgármester 

Úr által rendelt murva, amelynek egy része a temető parkolójában található mélyedések 

feltöltésére is szolgál majd. A feltöltés előtt azonban a kialakult sarat bizonyos mélységben el 

kell távolítani, különben a feltöltésnek nincs értelme. A kitermelni szükséges térfogat nagyjából 

8 m3, amelyet a Gödrökbe lehetne szállítani, majd ott ezután megkezdeni a tereprendezést. A 

Pénzügyi Bizottság a napirend megtárgyalását követően javasolja a Képviselő-testület részére, 

hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat helyett adjon felhatalmazást a polgármesternek 

az ügyben, hogy kérjen állásfoglalást az illetékes Katasztrófavédelemtől a Madocsa, Bölcskei 

út meni „gödrök” tereprendezése ügyében.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Képviselőket – az elhangzott vélemények figyelembevételével – az alábbi 

határozati javaslat elfogadására. „Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
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a polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást az illetékes Katasztrófavédelemtől Madocsa, 

Bölcskei út menti „gödrök” tereprendezése ügyében. Határidő: azonnal Felelős: Baksa Ferenc 

polgármester” 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2020. (I.28.) határozata 

 

a Madocsa, Bölcskei út menti „gödrök” tereprendezéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen 

állásfoglalást az illetékes Katasztrófavédelemtől Madocsa, Bölcskei út menti „gödrök” 

tereprendezése ügyében.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület faültetési 

kérelmének megtárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: A Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző 

Egyesület kérelemmel fordult Madocsa Község Önkormányzatához, amely szerint a Madocsai 

Köztemetőt körülvevő közterületen faültetést kívánnak megvalósítani. Az Egyesület kérelme 

az előterjesztés mellékletét képezi, amelyet a képviselő-testület tagjai megkaptak.  Az ülést 

megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság 

elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

 

Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke: Mint az Egyesület elnöke elmondta, hogy 

olyan fasor kialakításra gondoltak, amelyek díszei is lehetnének a területnek. Amik nem csak 

tavasszal és nyáron szépek, hanem ősszel pirosak és sárgák lennének. A temetőnek a kert 

jellegét meg kell őrizni. Az egyesület a kivitelezéshez nem igényel pénzbeli támogatást az 

önkormányzattól. Idén lesz 2 éves az egyesület, és szeretnék felajánlani azt, hogy a faültetés 

során fát lehessen örökbe fogadni, ami azt jelenti, hogy a fánál meg lenne jelölve, hogy 

kifogadta örökbe, de ez a koncepció még nincs kidolgozva. Mindenféleképpen őshonos fákat 

szeretnének elültetni. Akár szó lehetne egy együttműködési megállapodásról is az Egyesület és 

az Önkormányzat között, amely alapján személyi és tárgyi segítséget nyújtana az önkormányzat 

az egyesület részére. Arra gondolt, hogy ezt az ültetést egy nagy program keretében lehetne 

véghezvinni. Hozzátette, hogy az egyesület a fák locsolását nem tudja biztosítani így az 

önkormányzatnak kellene ezt biztosítania. A Pénzügyi Bizottság a Madocsáért 

Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület faültetési kérelmét megtárgyalta. A 

Madocsai Köztemető (7026 Madocsa, Temető utca 32.) területén ezüst juhar, magyar kőris és 

mezei juhar típusú facsemeték ültetését, a kerítéstől számított 5 méteres távolság elhagyásával, 

valamint az együttműködési megállapodás megkötését az Egyesülettel elfogadásra javasolja. 
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Döme Gábor képviselő: Érdeklődött, hogy van-e arról bármilyen információ, hogy a hulladék 

elvitele mennyi kerülne. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Nincs információja róla. Az a probléma vetődik fel, hogy a 

koszorúkat senki nem vállalja, hogy elviszi, mivel zöld is van benne, meg fém is. A 

tájékoztatásban kiküldte a képviselő tagoknak, hogy a temetőben a takarítási, szétválogatási 

munkálatok elkezdődtek. 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Megkérdezte az önkormányzat közfoglalkoztatottját, hogy a 

temetőben a szemét szétválogatása nagyjából mennyi időt igényel. 

 

Kovács Attila János közfoglalkoztatott: Mivel nincsenek sokan így legalább 1 hónapot vesz 

igénybe a szétválogatása a szeméthalomnak.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Az Egyesület faültetési kérelmének kapcsán személyes 

érintettsége miatt kéri a döntéshozatalból való kizárását és az erre vonatkozó határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2020. (I.28.) határozata 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Törjék Gábor Ferenc képviselőt a 

személyes érintettsége kapcsán, mint a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző 

Egyesület elnöke, az Egyesület faültetési kérelmének elfogadásáról szóló döntéshozatalból 

kizárja. 

 

Felelős: Szintai László alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte a Képviselő-testületet az előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadására.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Törjék Gábor 

Ferenc képviselő nem vett rész a szavazásban – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2020. (I.28.) határozata 

 

a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület faültetési kérelméről 

 

1. Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) úgy határozott, hogy Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző 

Egyesület részére engedélyezi, hogy a Madocsai Köztemető (7026 Madocsa, Temető 
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utca 32.) területén ezüst juhar, magyar kőris és mezei juhar típusú facsemetéket ültessen 

azzal a feltétellel, hogy a kerítéstől számított 5 méteres távolság elhagyásra kerül.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a faültetéshez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatban, valamint az ültetett fák 

gondozása érdekében együttműködési megállapodást kössön a Madocsáért 

Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesülettel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa, Paksi útról történő lehajtó létesítésére a Paksi út 37. és 39. szám 

alatti ingatlanoknál 

Előterjesztő: Döme Gábor, Komáromi József, Magyar István, Tarczal János, Törjél Gábor 

Ferenc képviselők 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte az előterjesztőket a napirendi ponttal kapcsolatos 

tájékoztatásra.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Szóbeli lakossági panasz érkezett a Paksi út 37. és 39. számú 

ingatlanok előtti lehajtóval kapcsolatban. Bejárásuk során az alábbiakat tapasztalták: A szóban 

forgó útszakasz korábban éles szögben csatlakozott az 5111-es számú, a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. kezelésében lévő úthoz, amely azonban annak veszélyessége miatt elrendelte a 

lezárást, amelyet a jelenleg is ott lévő szalagkorláttal érvényre is juttatott. Az azóta eltelt idő 

folyamán a lakosság leleményes módon a lezárt lehajtó melletti ingatlan (Paksi út. 37.) kocsi 

behajtóját és az ingatlan (ok) előtti közterületet használva megtalálta a módját annak, hogy ne 

kelljen kerülnie, ha a Szállás utca irányába halad vagy irányából érkezik. Az “illegálisan” 

kialakult lehajtó nem aszfaltozott, így az esőzések folyamán a lehajtó alján nagy kiterjedésű és 

mélységű pocsolyák alakulnak ki. A két érintett ingatlan egyikének tulajdonosával történt 

beszélgetésük során kiderült, hogy amikor a kialakult lehajtót használók úgy látják, hogy már 

túl mély a pocsolya, akkor újabb alternatív útvonalat keresnek, így közelebb mennek a 

lakóingatlanokhoz, amelynek homlokzata gyakran sárral szennyeződik. A lehajtó tetején, 

szintén a szilárd burkolat hiánya miatt körülbelül 25-30 cm-es szintkülönbség alakult ki az 

úttest és a lehajtó között. Ez nem csak a le- és felkanyarodó járművek számára veszélyes, de az 

5111-es úton közlekedő számára is, ha éppen az érintett szakaszon kellene valamilyen okból 

kifolyólag lehúzódniuk. A probléma megoldására két lehetőség van: rendes, szilárd burkolatú 

lejáró kialakítása, vagy a lejáró olyan mértékű lezárása, amely nem ad lehetőséget az illegális 

lehajtó újbóli kialakulására. Lezárás esetén ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a kerékpáros 

forgalom számára az áthaladás biztosítva legyen. Ehhez elengedhetetlen, hogy tisztázva legyen, 

hogy a Magyar Közútkezelő engedélyezné-e a jelenlegi helyen egy, az 5111-es útra 

merőlegesen becsatlakozó lehajtó kialakítását, továbbá a testület megismerje az érintett 

ingatlanok tulajdonosainak véleményét, illetve megismerjék mind a lezárás, mind a lehajtó 

megfelelő kialakításának költségeit. Szeretnék felkérni a polgármestert, hogy vegye fel a 

kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, hogy mi az állásfoglalása ez ügyben.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi 

pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott 

elhangzottakról. 
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Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a Madocsa, Paksi 

útról történő lehajtó létesítésének lehetőségét, a Paksi út 37. és 39. szám alatti ingatlanoknál 

megtárgyalta. Javasolja a Képviselő-testület részére, hogy bízza meg a polgármestert az 

ügyben, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kérjen írásbeli tájékoztatást arról, hogy a 

Madocsa, Paksi útról történő lehajtó megvalósítása kivitelezhető-e. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Elmondta, hogy ez ügyben már telefonon beszélt egy 

illetékessel, Guld Istvánnal, aki a közlekedés főosztály vezetője. A válasza azt volt, hogy nem 

javasolja és nagyvalószínűséggel engedélyt sem kapnának rá.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Ragaszkodik az írásbeli megerősítéshez. Javaslata szerint 

következő testületi ülésre meg lehetne hívni az érintett ingatlan tulajdonosait.  

 

Baksa Ferenc 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 – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2020. (I.28.) határozata 

 

a Madocsa, Paksi útról történő lehajtó létesítéséről a 7026 Madocsa, Paksi út 37. és 39. 

szám alatti ingatlanoknál 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) felkéri a polgármestert, hogy – a 7026 Madocsa, Paksi út 37. és 39. szám alatti 

ingatlanok előtt, a Paksi útról történő lehajtó kialakításának lehetőségéről – kérjen 

írásbeli állásfoglalást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes munkatársától. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az állásfoglalás megérkezését követő 

képviselő-testületi ülésre hívja meg az érintett ingatlanok tulajdonosait tájékoztatás 

céljából.  

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00003 

kódszámú) című projektben közbeszerzési szakértői, műszaki ellenőri és projektmenedzseri 

feladatokat ellátó személyek kiválasztására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Madocsa Község Önkormányzata a „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” (TOP-1.4.1-19 kódszámú) tárgyában pályázatot nyert a „Mini bölcsőde 

kialakítása Madocsán” című projekttel. A pályázat kivitelezéséhez szükséges kiválasztani a 
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projekmenedzseri, közbeszerzési szakértői és műszaki ellenőri feladatokat ellátó személyeket. 

Ezen feladatok ellátásához beérkeztek az árajánlatok, amelyek a következők.  

Projektmenedzseri feladatok ellátása: 

- Ludvig Ildikó   bruttó 2.000.000 Ft  

- Lovay Miklós   bruttó 2.200.000 Ft 

- Oszkóné Dolák Nikolett bruttó 2.300.000 Ft 

 

Műszaki ellenőri feladatok: 

- BONYPLAN Bt.  nettó 800.000 Ft + áfa  (bruttó 1.016.000 Ft) 

- BADAÉP Kft.   nettó 900.000 Ft + áfa (bruttó 1.143.000 Ft) 

- SEBIBER Bt.    nettó 1.295.400 (AAM) (bruttó 1.295.400 Ft) 

 

Közbeszerzési szakértői feladatok: 

- Bakó Ügyvédi Iroda  nettó 800.000 Ft + áfa  (bruttó 1.016.000 Ft) 

- Nyiri Ügyvédi Iroda  nettó 900.000 Ft + áfa  (bruttó 1.143.000 Ft) 

- Justitia Tanácsadó Kft. nettó 920.000 Ft + áfa  (bruttó 1.168.400 Ft) 

Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi 

Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

 

Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése” (TOP-1.4.1-19 kódszámú) tárgyában benyújtott pályázat 

projektmenedzseri, műszaki ellenőri és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása kapcsán 

beérkezett árajánlatokat megtárgyalta. A Képviselő-testület részére a legkedvezőbb árajánlatot 

tevő személyek és társaságok ajánlatait javasolja elfogadásra.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

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

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2020. (I.28.) határozata 

 

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

benyújtott pályázat projektmenedzseri feladatait ellátó személy kiválasztásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

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

tárgyában benyújtott „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-1.4.1-19-TL1-2019-

00003 kódszámú) című projekthez kapcsolódó, projektmenedzseri feladatok ellátására 

benyújtott árajánlatokat megismerte és megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 

Ludvig Ildikó adta bruttó 2.000.000 Ft-tal.  

2. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 1. pontban meghatározott projektben a 

projektmenedzseri feladatok ellátásával – a legkedvezőbb árajánlatot tevő – Ludvig 
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Ildikót bízza meg bruttó 2.000.000 Ft-tal. A projektmenedzser díját a pályázati 

támogatás 100 %-ban fedezi.  

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti II. határozati 

javaslat elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2020. (I.28.) határozata 

 

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

benyújtott pályázat műszaki ellenőr feladatait ellátó személy kiválasztásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

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

tárgyában benyújtott „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-1.4.1-19-TL1-2019-

00003 kódszámú) című projekthez kapcsolódó, műszaki ellenőri feladatok ellátására 

benyújtott árajánlatokat megismerte és megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a 

BONYPLAN Bt. (képviseli: Szőts Balázs műszaki ellenőr) adta, nettó 800.000 Ft + áfa 

összeggel.  

2. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 1. pontban meghatározott projektben a 

műszaki ellenőri feladatok ellátásával – a legkedvezőbb árajánlatot tevő – BONYPLAN 

Bt-t (képviseli: Szőts Balázs műszaki ellenőr) bízza meg nettó 800.000 Ft + áfa 

összeggel. A műszaki ellenőr díját a pályázati támogatás 100 %-ban fedezi.  

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti III. határozati 

javaslat elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2020. (I.28.) határozata 
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a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” (TOP-1.4.1-19 kódszámú) tárgyában 

benyújtott pályázat közbeszerzési szakértő feladatait ellátó személy kiválasztásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

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

tárgyában benyújtott „Mini bölcsőde kialakítása Madocsán” (TOP-1.4.1-19-TL1-2019-

00003 kódszámú) című projekthez kapcsolódó, közbeszerzési szakértői feladatok 

ellátására benyújtott árajánlatokat megismerte és megállapította, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot a Bakó Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Bakó Balázs) adta, nettó 800.000 Ft + 

áfa összeggel.  

2. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 1. pontban meghatározott projektben a 

közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával – a legkedvezőbb árajánlatot tevő – Bakó 

Ügyvédi Irodát (képviseli: Dr. Bakó Balázs) bízza meg nettó 800.000 Ft + áfa összeggel. 

A közbeszerzési szakértő díját a pályázati támogatás 100 %-ban fedezi.  

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

12. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Szót kért és elmondta, hogy volt egy napirendi pont, amit 

kértek a képviselő tagok felvenni a mai ülés napirendi pontjaihoz, ez pedig a tájékoztatás a 

polgármester úrtól, a folyamatban lévő pályázatok dátumairól, értékeiről illetve, hogy miket 

foglalnak magukba. A másik kérésük pedig a TEIT-tel kapcsolatos várható határidő, illetve 

információkról való tájékoztatás. Végül az utolsó kérdésük, hogy az óvoda tavalyi 

pénzmaradványból milyen tárgyi eszközök lettek vásárolva. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Elmondta, hogy a maradvány miatti kiadások összesen 

4.116.000 Ft-ot tettek ki, ez tételesen úgy jött össze, hogy kerékpártároló anyagok lettek véve, 

festékanyagok. Óvodai csővázas fektetőre és annak kiszállítására 270.000 Ft lett elköltve. Be 

lett szerezve egy nyomtató, faanyagot vásároltak, táblafestéket, rétegelt lemezt kültéri 

rajztáblához, mosogatógép is lett vásárolva. Maradt egy féléves bérmaradvány, amely az óvodai 

dolgozók között került szétosztásra, a személyi juttatás nettó összege 1. 662.403 Ft lett. Történt 

egy tuskómarás, a veszélyesnek ítélt tuskók ki lettek szedve, ez 44.000 Ft volt. Az  udvari 

játékok felújítása is megtörtént. A TEIT-tel kapcsolatosan a legutóbbi találkozón elhangzottak 

nem publikus adatok.  

 

Döme Gábor képviselő: Azután érdeklődött, hogy meg lehet-e tudni, hogy az ott 

elhangzottaknak mi volt a témaköre.  

 

Baksa Ferenc polgármester: A témakör az Erőmű beruházásával kapcsolatos volt, a Paks II. 

megvalósul. Felállítottak egy sorrendet, az elsődleges szempontokkal, hogy mik azok amikkel 

a térséget felzárkóztatják. Ez a lista majd a képviselőknek el lesz küldve. 
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Törjék Gábor Ferenc képviselő: Érdeklődött, hogy Madocsára nézve hangzott-e el olyan ami 

nagy mértékben befolyásolja a falu jövőjét. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Egyelőre várja az információkat és be fognak hívni mindenkit, 

hogy milyen beruházásra gondolt a településén. 

 

Döme Gábor képviselő: Érdeklődött, hogy ráhatással lenne-e az ügyre az, ha a miniszter úrral 

tárgyalnának.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Véleménye szerint igen. 

 

Döme Gábor képviselő: A tavaly évi közmeghallgatásán elhangzott, hogy a polgármester úr 

felveszi a kapcsolatot Süli Jánossal. Érdeklődött, hogy van-e valami új információ. 

 

Baksa Ferenc polgármester: A kabinet főnökével vette fel a kapcsolatot és azóta nem haladt 

az adott ügy, mert nem kapott még választ.  

 

Magyar István képviselő: A következő TEIT ülés Madocsán lesz Megkérdezte, van-e arról 

információ, hogy kik a meghívottak. Érdeklődött, hogy Süli János ott lesz-e, és ha az ideje 

engedi, akkor lehet-e vele beszélni.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Nyílt ülés, bárki beülhet rá. Nincs információja arról, hogy a 

miniszter úr jelen lesz-e.   

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Köszöni a szót. Elmondta, hogy a TEIT ülések nem 

nyilvánosak, az egy egyesület, az egyesülethez pedig tagságra van szükség. Az egyesületbe 

azok tartoznak bele, akiknek tagságuk van, illetve akiket meghívtak az ülésre. Ezen az ülésen 

egy általános támogatási rendszer van, úgy gondolja, hogy idén is annyi összeg várható 

elosztásban, mint tavalyi évben volt. Ez inkább egy tájékoztatási lehetőség a lakosságnak. A 

képviselő-testületnek arra kell koncentrálnia, hogy a Paks II. építése kapcsán mik azok a 

preferált pályázati célok, amit támogatnak. Ez első sorban a lakhatás biztosítása.  

 

Döme Gábor képviselő: A munkásszállóról van szó jelen pillanatban, amiről az előbb beszélt 

Gelencsérné Tolnai Klára volt polgármester asszony.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Igen. Egy másik dolgot említett, mégpedig, hogy ő is 

olvassa a közösségi oldalt, és ami ott folyik, azt őszintén sajnálja. Nem érti, hogy a képviselő-

testület miért hivatkozik arra, hogy nincsen információjuk, hiszen bármikor ő hozzá is 

fordulhatnak, illetve biztos benne, hogy a polgármester úr is átadja az információkat. Az a 

véleménye, hogy a képviselőknek örülniük kellene azért, mert kaptak négy olyan 

feladatelvégzést, amihez már meg van a pénz.  

 

Döme Gábor képviselő: A lehető legnagyobb tisztelet mellet megkérdezte a volt polgármester 

asszonyt, hogy azt állította-e, hogy a képviselő-testület tagjainak nincsen meg az a jogosultsága, 

hogy adott helyzetekben egy pályázatíróval felvegyék a kapcsolatot.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Véleménye szerint teljesen félreértette a mondandóját. 

Arról volt szó, hogy ha a képviselőknek nincsen megfelelő információ a kezükbe, akkor 

nyugodtan fordulhatnak hozzá.  
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Törjék Gábor Ferenc képviselő: Az információhiányt nem csak a pályázatokra értették a 

képviselő tagok, hanem úgy általánosságban.   

 

Baksa Ferenc polgármester: Megemlítette, hogy ha segítségre volt és van szüksége, akkor 

felhívja a volt polgármester asszonyt.   

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Véleménye szerint a polgármester úrral, a képviselőkkel és 

a volt polgármester asszonyal egy megbeszélést kellene összehívni, ahol mindent jól 

átbeszélnének.  

 

Döme Gábor képviselő: Elmondta, hogy egy előterjesztésben sem volt feltüntetve a 

pályázatokkal kapcsolatos teendők, véleménye szerint ez nem a testület hatáskörébe tartozik. 

 

Böde Istvánné helyi lakos: Véleménye szerint a probléma főgyökere az, hogy a polgármester 

úr, az aljegyző asszony és a képviselő-testületi tagok nincsenek egy hullámhosszon, ami bizony 

feszültséget generál. Kérdezte, hogy mi történt az elmúlt három hónapban, hiszen annyira más 

fordulatot vettek a dolgok.  

 

Döme Gábor képviselő: Elmondta, hogy voltak törekvések arra, hogy közös nevezőre 

jussanak. Vannak olyan kardinális kérdések, amikben vannak eltérések, ami persze érhető. Azt 

vállalják, hogy azt mondták a képviselők, a falut informálni kell, akár a közösségi oldalon is. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Hozzáfűzte, hogy beszélt a kormányhivatalban törvényességi, 

felügyeleti főosztálynak az ügyintézőjével és megígérte, hogy amint visszajön az osztályvezető 

asszony, küldenek egy állásfoglalást a közösségi oldallal kapcsolatban. Arról, hogy a közösségi 

oldal nem egy hivatalos platform, ahová az önkormányzatnak mindenféle dolgai ki kell, hogy 

kerüljenek. Az önkormányzat nincs az ellen, hogy bármiféle közérdekű információ közzé 

legyen téve, amivel a lakosságot tájékoztatni lehet. A Madocsa Község oldalára felkerült a 

baromfitartással kapcsolatos információ is. Arról, hogy bizonyos határozatok illetve 

jegyzőkönyvek közzé legyenek téve a közösségi oldalon azt nem tartja indokoltnak. A 

jegyzőkönyveket mindenki el tudja olvasni Madocsa hivatalos honlapján. Az új honlap 

szerkesztése folyamatban van.   

 

Döme Gábor képviselő: A személy felől érdeklődött, aki majd kezelni fogja az új honlapot. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Somogyi Mariannt szeretnék megbízni ezzel a feladattal.   

 

Baksa Ferenc polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a mai napon kiküldésre került 

egy levél a virtuális erőművel kapcsolatban, hogy Madocsa kíván-e csatlakozni. Mivel nem volt 

ideje átnézni a képviselő tagoknak és a polgármesternek így az elnapolásra került. Az 

informatikai feladatok ellátásával kapcsolatban megérkeztek az árajánlatok.   

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Az informatikai feladatok ellátásával kapcsolatban elmondta, 

hogy a jelenlegi informatikus, aki már évek óta ellátja ezt a feladatot, az előző években, a jó 

kapcsolatra és ismeretségre tekintettel látta el kedvezőbb áron ezeket a feladatokat.  Most 

szeretne szerződést módosítani, árajánlatot emelni. A másik árajánlat a Trend Solution Bt-től 

jött.   

 

Törjék Gábor képviselő: Az a javaslata, hogy legyen elnapolva ennek megtárgyalása, hogy át 

tudják nézni a testületi tagok mindkét árajánlatot. Elmondta, hogy nemrég szóba került a honlap 
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és, hogy nem kapnak elegendő információt, ezt egy példán keresztül mutatta be. A 2019. 

november 27.-i testületi ülésen a képviselő tagok hoztak 6 db előterjesztést, amelyek között az 

egyik a honlappal kapcsolatos volt. A határozati javaslat arról szólt, hogy felkérték a 

polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat ez ügyben. Jól emlékszik arra, hogy azt 

beszélték, hogy hívjon ide egy olyan szakértőt, aki ért az ASP-hez és, hogy közösen kérdezzék 

meg, hogy milyen lehetőségek vannak. A 2020. január 14.-i rendkívüli ülésen figyelt fel arra, 

hogy a polgármester úr ez ügyben már elkezdte az intézkedést és erről a képviselő tagokat nem 

értesítette. Felkérte a polgármester úr Somogyi Mariannt, hogy tanulmányozza az ASP 

rendszert, és tanulja meg a kezelését, illetve a honlap szerkesztését. Bacsa Zsolt, akiről tudják, 

hogy ezzel foglalkozik felajánlotta a segítségét. Ezt a segítséget a polgármester úr a testületi 

tagok megkérdezése nélkül visszautasította. A képviselőknek is vannak ötleteik, amiket lehet, 

hogy fel lehetne használni. A rendkívüli ülés után a polgármester úr azt mondta, hogy a testületi 

tagok nem segítenek neki. Megkérdezte, hogy ebben az ügyben hol kapták meg a lehetőséget, 

hogy segítséget tudjanak nyújtani a képviselők. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Elmondta, hogy a 2019. december 04-én tartott közös testületi 

ülésen szó volt már erről. A bölcskei polgármester úr elmondta a véleményét, amit a képviselők 

is hallottak. Az e-mail-ben, amit Bacsa Zsoltnak írt, nem utasította el, hanem megköszönte a 

felajánlást és közölte, hogy ezzel kapcsolatban még tárgyalások lesznek és  azután lesz 

eredmény.  

 

Döme Gábor képviselő: Nem történtek megbeszélések a képviselőkkel az ügyben, hogy a 

honlapnak milyen legyen struktúrája.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Azt beszélték meg, hogy először utána néznek az ASP 

rendszernek, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a képviselők megkapták.  

 

Döme Gábor képviselő: Úgy látja, hogy van, egy adott feladat például ez most legyen az, hogy 

a honlapot újítsák fel. Fontos, hogy milyen funkciói legyenek, az átláthatóság, az, hogy a 

telefonon is szépen meg lehessen nyitni majd a honlapot. Erre az ötletelésre nem kaptak a 

képviselők lehetőséget. A Somogyi Mariann ki lett nevezve valamire, hogy ő tanuljon valamit, 

ami nyílván meghatározza a későbbi státuszát.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Nem történik változás a státuszában.  

 

Döme Gábor képviselő: Kérdés az, hogy az ASP elbírja-e a plusz funkciókat technikailag. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az ASP telepítése megtörtént, nem került pénzbe. 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Véleménye szerint a polgármester úr elindult egy olyan úton, 

ami igazából nem vezet sehová. Ezért kérték, hogy összeülve, közösen kezdjék meg a 

munkálatot ezügyben.  

 

Döme Gábor képviselő: Elkezdtek olyan cégeket keresni akik, ezzel foglalkoznak. A 

képviselők támogatják, hogy minden kommunikációs csatornát meg kell nyitni a falu lakossága 

felé, ide tartozik a honlap, a hirdetőtáblák, illetve a közösségi oldal. Ezen kívül a Madocsai 

Hírmondóra is gondoltak, felvetették a polgármester úrnak, hogy, mint képviselők 

időközönként valamilyen beszámolót, aktuális ügyeket elmondjanak.  Egy gondolattal 

visszatérve a közösségi oldalra, igaz nem mindenki kedveli, de van egy előnye, a gyors 

információcserére tökéletes felület. Van Madocsának egy közösségi oldala, kérdése a 
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polgármester úrhoz az, hogy van-e lehetőség arra, hogy az információk arra az oldalra legyenek 

kitéve.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Véleménye szerint elég lesújtó, hogy ilyen helyzet 

alakult ki a testületi tagok és a polgármester úr között. Amik elhangzottak azoknak a többsége 

nem egy nyílt képviselő-testületi ülésen van a helye.  

 

A polgármester úr az ülést 19 óra 50 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Baksa Ferenc  Dr. Kiss Nikoletta 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

 

Döme Gábor                                 Törjék Gábor 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


