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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-én 17:40 

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:  

Szántóné dr. Novák Eszter a Paksi Járási Hivatal vezetője, 

Araczki Antalné az önkormányzat államháztartási számviteli ügyintézője és 

a jelenléti ív szerint a lakosság részéről 27 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. A képviselő-testületi ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok 

módosítására az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolta:  

 

„Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiküldött meghívóban 

szereplő napirendi pontokat – a jelen módosítással nem érintett napirendi pontok változatlanul 

hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

1. A meghívóban a 9. „Javaslat a Madocsai Faluház villamoshálózatának felújításával 

kapcsolatos szerződés megkötésére” című előterjesztést – a további egyeztetések 

szükségessége okán – határozathozatal nélkül, az „Egyebek” napirendi pont között 

javasolta tárgyalni.  

2. A meghívóban a 2. „Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést javasolta a „Javaslat 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására” címre módosítani, mivel a régi rendelet módosítása helyett új rendelet 

elfogadása indokolt.  

3. A meghívóban a 10. „Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 

2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztést 

a 9. napirendi pontként tárgyalja. 

4. A meghívóban nem szereplő, új napirendi pontként a „Javaslat a TEIT 2018. évi 

ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó, 

ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi támogatási (al)szerződésben 
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szereplő működési támogatási összeg felhasználásának elfogadására” című 

előterjesztést 10. napirendi pontként tárgyalja.” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2020. (II.11.) határozata 

 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiküldött meghívóban 

szereplő napirendi pontokat – a jelen módosítással nem érintett napirendi pontok változatlanul 

hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

1. A meghívóban a 9. „Javaslat a Madocsai Faluház villamoshálózatának felújításával 

kapcsolatos szerződés megkötésére” című előterjesztést – a további egyeztetések 

szükségessége okán – határozathozatal nélkül, az „Egyebek” napirendi pont között 

javasolta tárgyalni.  

2. A meghívóban a 2. „Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést javasolta a „Javaslat 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására” címre módosítani, mivel a régi rendelet módosítása helyett új rendelet 

elfogadása indokolt.  

3. A meghívóban a 10. „Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 

2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztést 

a 9. napirendi pontként tárgyalja. 

4. A meghívóban nem szereplő, új napirendi pontként a „Javaslat a TEIT 2018. évi 

ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó, 

ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi támogatási (al)szerződésben 

szereplő működési támogatási összeg felhasználásának elfogadására” című 

előterjesztést 10. napirendi pontként tárgyalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az elfogadott módosítás figyelembe vételével javaslatot tett a 

napirendi pontokra a következők szerint, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőknek Magyar István 

és Tarczal János képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Horváth Jennifert javasolta 

megválasztani. A szavazásra bocsátott napirendek a következők: 

 

1.) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének 

első fordulóban történő tárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

2.) Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

3.) Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. 

évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 
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Előterjesztő: dr. Kiss Nikoletta aljegyző 

 

4.) Javaslat a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

5.) Javaslat a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

6.) Javaslat a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozás időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

7.) Javaslat Dr. Behringer Fanni fogorvos feladatellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

8.) Javaslat az önkormányzat informatikai feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

9.) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2020. évi vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

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

keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásának 

elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

11.) Egyebek 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2020. (II.11.) határozata 

 

a jegyzőkönyv hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a napirendi pontok elfogadásáról 

 

1.) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének 

első fordulóban történő tárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

2.) Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

3.) Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. 

évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 
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Előterjesztő: dr. Kiss Nikoletta aljegyző 

 

4.) Javaslat a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

5.) Javaslat a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

6.) Javaslat a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozás időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

7.) Javaslat Dr. Behringer Fanni fogorvos feladatellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

8.) Javaslat az önkormányzat informatikai feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

9.) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2020. évi vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

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

keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásának 

elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

11.) Egyebek 

 

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

szerint fogadta el: 

 

A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv-hitelesítőjének Magyar István és Tarczal 

János képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Horváth Jennifer személyét fogadta el. 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-

tervezetének első fordulóban történő tárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet a vonatkozó 

jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A képviselők az előterjesztést kézhez 

kapták. 
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BEVÉTELEK: 

Az önkormányzat 2020-ban összességében 418.615 e Ft bevételre számíthat, melynek 

összetételét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési bevételi előirányzata 

214.797 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 141.704 e Ft, közhatalmi bevételként 40.420 e Ft előirányzattal 

számoltak. A működési bevételek előirányzata 32.673 e Ft. Felhalmozási bevételek 

előirányzata 137.837 e Ft, melyből 107.837 e Ft ÁH-on belülről átvett pénzeszköz. 

Finanszírozási bevételek előirányzata 65.981 e Ft, mely az előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele. 

 

KIADÁSOK: 

Az önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata 418.615 e Ft, mely az alábbi jogcímekből 

tevődik össze: A működési kiadások előirányzata 252.646 e Ft. A személyi juttatások 

előirányzata 101.825 e Ft 24 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott 

dolgozó, átlagosan 5 fő közmunka programban foglalkoztatott dolgozó és 5 fő megbízási 

jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó bérét és egyéb juttatásait tartalmazza. A 

személyi juttatások, valamint a cafeteria keretében adott juttatások jogszabályi előírásait 

figyelembe vettük. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 

a jogszabályok előírásai alapján számolva 18.007 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 75.869 

e Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásaira 4.000 e Ft-ot terveztek. Egyéb működési célú kiadások 

előirányzata 52.945 e Ft. Felhalmozási kiadások előirányzata 161.393 e Ft. Ezen belül a 

tervezett beruházási kiadások összege 112.330 e Ft, melynek összetételét az 1.4. melléklet 

tartalmazza. Felújítási kiadási előirányzat 48.863 e Ft, melynek összetételét az 1.4. melléklet 

tartalmazza. Az egyéb felhalmozási kiadásokra 200 e Ft előirányzat szerepel. A finanszírozási 

kiadások előirányzata 4.576 e Ft, mely a 2019. decemberben folyósításra kerülő 2020. évi 

állami támogatás előleg pénzügyi elszámolásából adódik. 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: Érdeklődött a polgármester úrnál, hogy a 

Mezőföldvíz felé fizetendő kötelezettség hol tart.   

 

Baksa Ferenc polgármester: Tartalék keret terhére van betervezve, mert a Mezőföldvíz első 

ülésén nemmel szavazott. 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: Madocsa Község Önkormányzata 

Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervszámait az előterjesztés 1., 

1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 2., 3., 4. melléklete szerinti tartalommal megismerte és az alábbi 

módosító-javaslatokat teszi.  

- Madocsa Község Önkormányzata költségvetésében a Madocsa, Első utca felújításához 

szükséges 2.383 e Ft önerő kerüljön betervezésre az „Egyéb működési célú kiadások 

előirányzata (I.5.)” során belül a „Tartalékok előirányzata (5.4)” sorából a „Felújítási kiadási 

előirányzat (II.2)” sorába. 

- A „Beruházási és felújítási kiadása előirányzata célonként” megnevezésű 1/4. 

mellékletben a „Kemence építés” 300 e Ft-os összege kerüljön átcsoportosításra az „Egyéb 

tárgyi eszköz” sorába.  

A fenti módosítások átvezetésével Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

részére elfogadásra javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét. 
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Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Képviselőket az alábbi határozati javaslat elfogadására. „Madocsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetési 

tervszámait az előterjesztés 1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 2., 3., 4. melléklete szerinti 

tartalommal megismerte és az alábbi módosító-javaslatokat teszi.  

- Madocsa Község Önkormányzata költségvetésében a Madocsa, Első utca felújításához 

szükséges 2.383 e Ft önerő kerüljön betervezésre az „Egyéb működési célú kiadások 

előirányzata (I.5.)” során belül a „Tartalékok előirányzata (5.4)” sorából a „Felújítási kiadási 

előirányzat (II.2)” sorába. 

- A „Beruházási és felújítási kiadása előirányzata célonként” megnevezésű 1/4. 

mellékletben a „Kemence építés” 300 e Ft-os összege kerüljön átcsoportosításra az „Egyéb 

tárgyi eszköz” sorába.  

A fenti módosítások átvezetésével Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy megalkotja a Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

rendeletét.” 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2020. (II.11.) határozata 

 

Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének 

tárgyalásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

költségvetési tervszámait az előterjesztés 1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 2., 3., 4. melléklete 

szerinti tartalommal megismerte és az alábbi módosító-javaslatokat teszi.  

- Madocsa Község Önkormányzata költségvetésében a Madocsa, Első utca felújításához 

szükséges 2.383 e Ft önerő kerüljön betervezésre az „Egyéb működési célú kiadások 

előirányzata (I.5.)” során belül a „Tartalékok előirányzata (5.4)” sorából a „Felújítási 

kiadási előirányzat (II.2)” sorába. 

- A „Beruházási és felújítási kiadása előirányzata célonként” megnevezésű 1/4. 

mellékletben a „Kemence építés” 300 e Ft-os összege kerüljön átcsoportosításra az 

„Egyéb tárgyi eszköz” sorába.  

2. A fenti módosítások átvezetésével Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy megalkotja a Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetési rendeletét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: A határozati javaslat elfogadását követően felkérte a 

Képviselőket az önkormányzat 2019. évi költségvetésére vonatkozó rendelet elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2020. (II.12.) rendelete 

 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében „a képviselő-testület az alakuló vagy az 

azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a 

bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt 

illetményükről, tiszteletdíjukról.”Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2019. október 28. napján megtartott alakuló ülésen, a 111/2019. (X.28.) határozatával döntött 

úgy, hogy Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 

továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálja és módosítja. A módosított SZMSZ jelen előterjesztés 

mellékletét képezi, amelyet a képviselő-testület tagjai megkaptak.  

Lényeges változásban, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy 2 külsős Pénzügyi Bizottsági 

tag legyen. 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: Kardinális változás az, hogy 

kedvezményezték, hogy bekerüljön a képviselői fogadóóra, ami minden hónap második 

keddjén lenne tartva 16-17 óra között a Könyvtár egyik helyiségében.  

 

Döme Gábor képviselő: A képviselő-testületi ülés kezdő időpontja mindig 17:00 óra lesz, 

ezzel lehet számolni. Azért döntöttek emellet, mert így, akik dolgoznak, azoknak is 

lehetőségük lesz eljönni az ülésre. A másik kiegészítésük az, hogy a mindenkori polgármester 

a képviselő-testületi üléseken beszámoljon a képviselőknek, megjelenteknek a két ülésezés 

között történt falut érintő bármilyen eseményről.  

 

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

Önkormányzata Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét 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 Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, – 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2020. (II.11.) határozata 
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Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet megismerte és úgy 

határozott, hogy – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – 2020. március 1. napi 

hatállyal új rendeletet alkot. A Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte a Képviselőket a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete 

 

Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2020. évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: dr. Kiss Nikoletta aljegyző 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte Dr. Kiss Nikoletta aljegyző asszonyt a napirenddel 

kapcsolatos tájékoztatásra. 

  

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző:  

Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi bérrendezésére 

pályázat került benyújtásra a Belügyminiszterhez. A pályázat eredményeként a 

Belügyminisztérium a 2019. február 25. napján kelt BMÖGF/490-20/2019. iktatószám alatti 

miniszteri döntésnek megfelelően 10 448 000 forint vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette Bölcske Község Önkormányzatát, mint kedvezményezettet. A Támogatói okirat 3. 

pontja szerint a Kedvezményezettnek az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. 

január 1-jétől kezdődően) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, 

azaz legalább 46.380 forintban kellett megállapítania. A támogatást a Kedvezményezett a 

Támogatói okiratban foglaltak szerint, az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2019. évi január-november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó kifizetésére használhatta fel.  
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A 2020-as költségvetési törvényben szereplő számok szerint a korábbi években dolgozónként 

nyújtott évi 4 millió 570 ezer forintos támogatást, 5 millió 450 ezer forintra emelik. A 2020. 

évi költségvetési törvény jogi és pénzügyi feltételeket biztosít az önkormányzatok számára. A 

köztisztviselői bérek 2008 óta nem változtak, ezért a képesítéssel és gyakorlattal rendelkező 

köztisztviselők megtartása, az elmúlt években tapasztalható nagymértékű fluktuáció 

visszaszorítása az önkormányzatok kiemelt feladatai közé tartozik. 2020-as évi költségvetési 

törvényben meghatározott illetményalap továbbra is 38.650 Ft, melyet a helyi 

önkormányzatoknak lehetőségük van tovább emelni. Megállapítatható, hogy a középfokú 

végzettségű köztisztviselők esetében még 30 év jogviszony esetén és 55.000 Ft-os 

illetményalappal számolva sem éri el a garantált bérminimumot az illetmény, a felsőfokú 

végzettségű köztisztviselők esetében pedig 10 év jogviszonynál és legalább 46.380 Ft-os 

illetményalapnál lépi át ezt a jövedelemhatárt.  

Kérte, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2020. évi 

illetményalapjának megállapítására irányuló rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni 

55.000 Ft-os illetményalappal, mely alapján a számított bérek így is jelentősen elmaradnak 

még az állami tisztviselői bérektől. A munkaerő megtartása és sajnos a nagy elvándorlásra 

tekintettel az utánpótlás biztosítása érdekében komolyan megfontolandó a bérek megemelése 

2020. január 1-től, majd az ezt követő években is. 

 

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 Pénzügyi Bizottság a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapja 

megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet megtárgyalta. A Képviselő-testület részére 

az 55.000 Ft-os illetményalapot elfogadásra javasolja. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadására. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete 

 

a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2020. évi illetményalapjáról 

 
 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 



10 

 

Baksa Ferenc polgármester: A Képviselő-testület évek óta elismeri és támogatja azt a 

tevékenységet, amelyet a Madocsán működő önszerveződő közösségek, civil szervezetek 

végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a település fejlődése, a hagyományok 

ápolása, a lakosság művelődése, sportolása, egészségvédelme, a közrend- és vagyonvédelem 

terén. Az önkormányzat hosszú évek óta a költségvetésben fedezetet biztosít a civil 

szervezetek támogatására. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi törvény alapján, valamint a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi törvény rendelkezései szerint az államháztartás alrendszereiből azok a civil szervezetek 

részesülhetnek támogatásban, amelyeket nyilvántartásba vettek, illetve az adott üzleti évről 

készített beszámolójukat letétbe helyezték az Országos Bírói Hivatalnál. A Civil tv. alapján az 

önkormányzat által nyújtott támogatás költségvetési támogatási jogviszonyt hoz létre, s az 

államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokat kell rá alkalmazni. A Civil tv. alapján 

civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány. 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben fogadta el az 

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

rendeletét. A rendelet külön fejezetet szentel a civil szervezetek működési támogatásának 

szabályozására. 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 Pénzügyi Bizottság a civil szervezetek 

2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívását megtárgyalta. A Képviselő-testület 

részére a pályázati felhívást – 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2020. (II.11.) határozata 

 

a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre 

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

(továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és 

működő civil szervezetek részére. 

2. A Képviselő-testület a Pályázati felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

– elfogadja. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Pályázati felhívást a Rendelet előírásai szerint tegye közzé. 

 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi törvény szerint a nyilvános könyvtár alapkövetelménye, 

hogy az éves szakmai munkaterv alapján ellátja az alapfeladatokat, tevékenységéről éves 

szakmai beszámolót készít. Turiné Nikl Melinda könyvtárvezető elkészítette a Madocsai 

Könyvtár 2019. évről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 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 Pénzügyi Bizottság a Könyvtár 2019. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte. 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2020. (II.11.) határozata 

 

a Madocsai Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Könyvtár 2019. évi 

beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozás időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény szerint az 

óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a 

gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 

körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról 
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szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az óvodai nevelés a gyermek 

neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.  

A Rendelet az óvodai beiratkozás idejéről, valamint a fenntartó ezzel kapcsolatos 

kötelezettségeiről az alábbi szabályokat állapítja meg: 

20. § (Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 

fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, 

amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat. 

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 

jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 

elérhetőségéről, 

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb 

a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.” 

A fentiek alapján, az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint, a 2020/2021-es nevelési évre 

a beiratkozás idejét 2020. április 23. napján 8.00-12.00, 2020. április 24. napján 13.00-17.00 

óra közötti időtartamban, az óvodai felvételi körzetet Madocsa község közigazgatási 

területében javasoljuk meghatározni. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott 

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

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2020. (II.11.) határozata 

 

a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda beiratkozási rendjéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre 

vonatkozó óvodai beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az óvodai beiratkozás időpontja, helye: 

 

 2020. április 23. (kedd) 8.00-12.00 

 2020. április 24. (szerda) 13.00-17.00  
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            Madocsai Kölyökkuckó Óvoda (7026 Madocsa, Paksi út 19.) 

 

2. Az óvoda felvételi körzete: Madocsa község közigazgatási területe. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodavezető 

közreműködésével gondoskodjon a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

20.§ (1a) bekezdés szerinti közzétételről. 

 

Határidő: beiratkozással kapcsolatos közzététel: 2020. március 23. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

   Szalai Andrásné óvodavezető 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Dr. Behringer Fanni fogorvos feladatellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

106/2019. (X.02.) határozatával döntött arról, hogy Dr. Behringer Fanni egyéni vállalkozóval 

feladatellátási szerződést köt a határozatlan – de legalább 6 éves – időtartamra a Madocsa, 

Első utca 13. és a Bölcske, Paksi u. 10. szám alatti telephelyeken a Fogászati ellátás – 

Madocsa, valamint Fogászati ellátás – Bölcske megnevezésű szervezeti egységekben 

gyakorolt fogászati ellátás (szakmai kód: 1300) fogorvosi feladatainak végzésére.  

Dr. Behringer Fanni fogorvos azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 

rendelési idejét módosítani kívánja az alábbiak szerint.  

 

Hétfő:           10.00-17.00   Bölcske, Paksi út 10.  

Kedd:   9.00-17.00   Madocsa, Első utca 13. 

Szerda:  9.00-17.00   Bölcske, Paksi út 10. 

Csütörtök:  9.00-16.00   Madocsa, Első utca 13. 

 

A jelenleg hatályos rendelési idő: 

Hétfő:   17.00-20.00   Bölcske, Paksi út 10.  

Kedd:     8.00-20.00   Madocsa, Első utca 13. 

Csütörtök:    8.00-20.00   Bölcske, Paksi út 10.  

Péntek:  17.00-20.00   Madocsa, Első utca 13. 

 

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a rendelési idő módosítását, úgy a feladatellátási 

szerződés módosítása, és annak az illetékes egészségügyi szervekhez történő benyújtása 

szükséges. 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 Pénzügyi Bizottság Dr. Behringer 

Fanni fogorvos kérelmét megismerte, a feladatellátási szerződés módosítását megtárgyalta. A 

Képviselő-testület részére a rendelési idő módosítását elfogadásra javasolja. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Képviselőket az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2020. (II.11.) határozata 

 

Dr. Behringer Fanni egyéni vállalkozó feladatellátási szerződésének módosításáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Behringer Fanni 

rendelési idő módosítására irányuló kérelmét megismerte és úgy határozott, hogy a 

Madocsa, Első utca 13. és a Bölcske, Paksi u. 10. szám alatti telephelyeken a 

Fogászati ellátás – Madocsa, valamint Fogászati ellátás – Bölcske megnevezésű 

szervezeti egységekben gyakorolt fogászati ellátás (szakmai kód: 1300) fogorvosi 

feladatainak végzésére kötött feladatellátási szerződést 2020. március 1. napi hatállyal 

az alábbiak szerint módosítja. 

Rendelési idő: 

Hétfő:           10.00-17.00   Bölcske, Paksi út 10.  

Kedd:   9.00-17.00   Madocsa, Első utca 13. 

Szerda:  9.00-17.00   Bölcske, Paksi út 10. 

Csütörtök:  9.00-16.00   Madocsa, Első utca 13. 

2. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 

Önkormányzatot a jelen jogügylet során a polgármester képviseli, akinek képviseleti 

joga teljes körű, az jogszabály által nem kizárt és nem korlátozott, egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés módosítására, valamint a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

3. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a feladatellátási 

szerződés módosításával kapcsolatos hatósági eljárás során, annak pozitív elbírálása 

esetén lemond fellebbezési jogáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat az önkormányzat informatikai feladatainak ellátásával kapcsolatos 

szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Madocsa Község Önkormányzatának 2002-től van szerződése 

Sümegi Miklós egyéni vállalkozóval, informatikai üzemeltetési, karbantartási feladatok 

ellátására. Sümegi Miklós jelezte, hogy átalánydíjat kíván módosítani, amely szerint a 

jövőben 4.000 Ft/hó/gép és 100 Ft/km kiszállási díjon tudja vállalni az üzemeltetési, 

karbantartási feladatokat. A jelenleg hatályos szerződése szerint most ezeket a feladatokat 

2006 óta 2.605 Ft/hó/gép áron végzi. Az informatikai feladatok ellátására bekérésre került 
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másik árajánlat is, hogy összevethető legyen a jelenlegi vállalkozó módosítási kérelmével. A 

másik árajánlat bekérése azért történt meg, mert a bölcskei hivatalnál működik egy 

informatikai rendszer és azt szeretnék továbbra is, hogy az ő informatikusukkal 

dolgoztassanak a madocsai hivatalnál is. Eljöttek felmérték a rendszert, más vonalat 

képviselnek, mint Sümegi Miklós, illetve rendszerfejlesztésben is gondolkodnak. Ezt egyelőre 

elvetették a képviselő-testületi tagok, ha majd szeretnének rendszert fejleszteni, akkor 

visszatérnek rá.  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 Pénzügy Bizottság elnök: Kettő árajánlat érkezett be a hivatalhoz az 

egyik a szerződés módosítására, a másik tartalmazza a rendszerfejlesztést is. A javasolt 

fejlesztések valóban szükségesek. A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat informatikai 

feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésmódosítást megtárgyalta. A Képviselő-testület 

részére a 4.000 Ft/hó/gép és 100 Ft/km kiszállási díj elfogadását, valamint polgármester 

felhatalmazását javasolja a módosított szerződés aláírására. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

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

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2020. (II.11.) határozata 

 

Sümegi Miklós informatikai feladatokat ellátó egyéni vállalkozó szerződésmódosításáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sümegi Miklós egyéni 

vállalkozó kérelmét megismerte és úgy határozott, hogy a 2002. január 8. napjától 

fennálló informatikai üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása kapcsán kötött 

vállalkozói szerződést az alábbiak szerint módosítja 2020. március 1. napi hatállyal.  

- Munkaállomások távoli, valamint helyi hardveres és szoftveres üzemeltetése, 

karbantartása, javítása, rendszergazdai feladatok ellátása, vírusvédelem: 4.000 

Ft/hó/gép 

- Kiszállási díj: 100 Ft/km 

- A hivatalnál alkalmazott programok futási környezetének biztosítása, frissítése, ezzel 

kapcsolatos szaktanácsadás, telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat: díjmentes 

2. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított szerződés előkészítésére és aláírására.  

 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2020. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc a Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

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 Pénzügy Bizottság elnök: A vagyonnyilatkozatok tekintetében a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény rendelkezéseit kell 

figyelembe venni. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma a 

polgármesterrel együtt 7 fő. Polgármester úr és a képviselők a 2020. január 31. napjáig 

esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek az alábbiak szerint tettek eleget: 

 

1. Baksa Ferenc polgármester 2020. január 31. napján.  

2. Szintai László alpolgármester 2020. január 21. napján.  

3. Döme Gábor képviselő 2020. január 31. napján.  

4. Komáromi József képviselő 2020. január 30. napján.  

5. Magyar István képviselő 2020. január 30. napján.  

6. Tarczal János képviselő 2020. január 31. napján.  

7. Törjék Gábor Ferenc képviselő 2020. január 24. napján. 

 

A Pénzügyi Bizottság a 2020. február 11-i ülésén megállapította, hogy polgármester úr és a 

képviselő-testület valamennyi tagja az előírt határidőig eleget tett a saját és hozzátartozója 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, így valamennyi képviselő jogosult részt venni az 

önkormányzat munkájában. Wolf Istvánné a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja 2020. 

január 28. napján szintén eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.  

Az önkormányzati törvény alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 

harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 

meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az 

adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó 

napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, 

hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, 

az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.  

Polgármester úr és a képviselő-testület tagjai valamint a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-

testületi tagja kérelmezték felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 

köztartozásmentes adózói adatbázisban és benyújtották igazolásukat arról, hogy 

köztartozásmentes adózónak minősülnek. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem 

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

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (II.11.) határozata 

 

a polgármester és a képviselő-testület tagjai 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi  

kötelezettségének teljesítéséről 

 

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

testület) a Pénzügyi Bizottság tájékoztatóját a polgármester és a képviselő-testület tagjai, 

valamint a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi tagja 2020. évi vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségéről megismerte és tudomásul vette.  

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester és a képviselő-testület 

valamennyi tagja 2020. január 31-ig eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének. 

3. Polgármester úr és a képviselő-testület tagjai valamint a Pénzügyi Bizottság nem 

képviselő-testületi tagja a 2019. október 13-i önkormányzati választást követően az előírt 

határidőig kérelmezték felvételüket, és szerepelnek az adózás rendjéről szóló törvényben 

meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

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

keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásának 

elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: A TEIT-tel kötött szerződés által biztosított pénzösszeg a 

Madocsai Sportegyesület és a Madocsai Polgárőr Egyesület támogatására lett felhasználva. A 

TEIT jelezte, hogy a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 2020. február 15. napjáig 

meg kell küldeni részükre, így a határozati javaslat ezt tartalmazza. 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 Pénzügyi Bizottság a TEIT 2018. évi 

ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó, 

ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi támogatási (al)szerződésben szereplő 

működési támogatási összeg felhasználását megtárgyalta. A Képviselő-testület részére 

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 Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2020. (II.11.) határozata 

 

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

keretszerződéséhez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2019.(VI.26.) sz. KT 

Határozatában foglaltak szerinti támogatási összegek tekintetében a Madocsa Sportegyesület 

és a Madocsai Polgárőr Egyesület elszámolását elfogadja. Ennek eredményeként úgy határoz, 

hogy a támogatások, a benyújtott beszámolók a Képviselő-testület elfogadásával lezárásra 

kerültek.  

 

Civil szervezet neve 
Megállapodás támogatási 

összege 

KNPA-ból 

elszámolt  támogatási összeg 

 

Madocsa Sportegyesület  
2.600.000Ft 

 

2.600.000 Ft 

 

Madocsai Polgárőr Egyesület  
400.000Ft 

 

371.170 Ft 

 

 

Határidő: TEIT értesítésére: 2020. február 15. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

11. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Egyebek 

 

Baksa Ferenc polgármester: A „Javaslat a Madocsai Faluház villamoshálózatának 

felújításával kapcsolatos szerződés megkötésére” című napirenddel kapcsolatban adott 

tájékoztatást. Elmondta, hogy szerződést még nem lehet kötni amíg, nincs elfogadott 

költségvetés, ha meg van, akkor csak a hatálybalépést követően tudnak bármiféle 

kötelezettséget vállalni. A villamoshálózat felújítása fontos teendő, ebben a testületi tagokkal 

egyetértenek. Az álláspontokat kell közös nevezőre hozni, illetve a vállalkozókat behívni egy 

személyes egyeztetésre.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Pár szóval kiegészítette a polgármester úr mondandóját. 

Szóbeli ajánlatkérés történt, ebből kifolyólag három különböző árajánlat érkezett be. Egyik 

árajánlat sem tartalmaz műszaki leírást, illetve egyik sem tér ki arra, hogy készítene a 

későbbiekben egy átfogó megvalósulási tervet. Több olyan tétel is található az ajánlatokban, 

amit pályázati pénzből meg lehet valósítani, a jövőbeli beruházásokra is kell gondolni.  

 

Döme Gábor képviselő: Most egy teljes felmérés történt, erre kaptak 3 árajánlatot, amiket 

nehéz összehasonlítani. Javaslata szerint ne saját erőből legyen megvalósítva, hanem 

pályázatból, ha van rá lehetőség. Vannak olyan tételek, amiket muszáj megcsinálni. A céljuk 

az, hogy legyen egy terv és annak szellemében próbálják megvalósítani.  
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Baksa Ferenc polgármester: A Vállalkozók elmondták, hogy költségvetési programmal 

készítették az árajánlatokat, amelyek mindent tartalmaznak. Amennyiben elállnak attól, hogy 

például a villany paneleket nem akarják kicserélni, vagy csak a vezetéket szeretnék a falban 

az összeg annyival, csökken.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Ami még fontos, hogy a bekért ajánlatokból csak egy 

tartalmazta a kötelező vészvilágítást. Erre a másik két vállalkozónak a figyelmét fel kell hívni, 

hogy rakják bele az árajánlatukba.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Ezt követően tájékoztatásul elmondta, hogy érkezett be egy 

előterjesztés a Madocsa Sportegyesülettől, amely szerint raktárt szeretnének építeni, ehhez 

kérnek anyagi támogatást. Felkérte a Sportegyesület elnökét, hogy adjon részletes 

tájékoztatást.  

 

Lénárt Gyula Madocsa Sportegyesület elnöke: Elmondta, hogy szeretnének a sportpályán 

egy 5x8 m-es raktárt csinálni, amibe az egyesület eszközei lennének tárolva. Úgy lenne 

megcsinálva, mint tavalyelőtt a lelátó, vagyis 20 cm mélyen kiszednék a talajt, lenne benne 10 

cm sóder, erre lenne még 10 cm beton és erre kerülne rá az épület. Erről készült egy 

költségvetés, kért be árajánlatokat is és 1.000.000 Ft lenne a beruházás. Ha lenne arra 

lehetőség, hogy a Sportegyesület idén is megkapja a 2.600.000 Ft támogatást úgy, hogy a 

kézilabdások idén nem igényelnek, akkor véleménye szerint ebből az összegből meg lehetne 

valósítani.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és elmondta, hogy a civil 

szervezetek támogatása máskor lesz napirenden.   

 

Döme Gábor képviselő: Ha jól emlékszik a fémszerkezet 850.000 Ft lenne. Megkérdezte a 

sportegyesület elnökét, hogy el tudná-e küldeni a képviselőknek, hogy ez az épület, hogy is 

nézne ki.  

 

Lénárt Gyula Madocsa Sportegyesület elnöke: Persze megoldható. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Ezt követően elmondta, hogy a településen folyamatos 

probléma a sertésteleppel kapcsolatos szaghatás, amelyhez kapcsolódóan a 2019. évben 

eljárást kezdeményeztek a Tolna Megyei Kormányhivatalnál. Felkérte Dr. Kiss Nikoletta 

aljegyzőt, hogy adjon egy rövid tájékoztatást a fejleményekről. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Elmondta, hogy a tavalyi évben jelezték a problémát a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztályhoz, valamint a Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályhoz, akik 

lefolytatták az eljárást és megküldték tájékoztatásukat a Hivatal részére. A tájékoztatóban 

leírják, hogy az állategészségügyi osztály hatósági ellenőrzést tartott a sertéstelepen és 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörébe tartozó hatósági eljárás 

megindítására nem volt szükség. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály is 

hatósági ellenőrzést tartott, amely alapján zajjal és hulladékkal kapcsolatos jogszabályokba 

ütköző tevékenységet a hatóság nem tapasztalt. A hatóság az ellenőrzés során megállapította, 

hogy a lakosságot zavaró bűz forrása a sertéstelep, és a levegő védelméről szóló 

kormányrendelet szerinti jogsértés a tevékenységgel összefüggésben bizonyított. Tekintettel 
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arra, hogy a hatóság az ellenőrzés során ezzel kapcsolatban jogsértést tapasztalt, 

levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabására irányuló eljárást indított.  

  

Baksa Ferenc polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.  

 

Döme Gábor képviselő: Annak idején amikor foglalkozott ezzel a témával, talált egy 

jogszabályt, amibe le van írva, hogy aki ilyen telepet üzemeltett és a technológiai eszközök 

rendelkezésére állnak, milyen feltételeket kell biztosítania. Az aljegyző asszonyhoz kérdése 

volt azzal kapcsolatban, hogy erről határozat született-e. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Nem, csak tájékoztató levelet küldött a Kormányhivatal. 

 

Döme Gábor képviselő: Véleménye szerint akkor jogorvoslattal nem lehetett élni. Ezt 

valószínűleg még tovább kell vinni. Megkérdezte, hogy a levél kitér-e arra, hogy miért nincs 

szabálytalanság. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Részletesen leírták, hogy miket vizsgáltak, és mit állapítottak 

meg.  

 

Döme Gábor képviselő: Akkor arra lehet következtetni, hogy technológiailag minden 

rendben van.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek mondanivalója.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Továbbított egy panaszt. A közösségi oldalon sokan 

jelezték, hogy sok a csőtörésnek tűnő probléma. Ha jól emlékszik a Bölcsei úton, arra írták 

kifejezetten. Megkérdezte, hogy lehet-e tudni, hogy valóban csőtörésről van szó, vagy a 

vízórákat cserélik. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Nem tud róla semmit, a Mezőföldvíz Kft. tartja karban. Ha jól 

tudja beszámolási kötelezettsége nincs az önkormányzat felé, hogy cserélnek órákat vagy 

sem. 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Az önkormányzat tulajdonos ebben a társulásban és ezért 

talán kedvezményezni kellene, hogy előzetes tájékoztatást küldjenek, ha tudják, hogy egy 

adott időszakban el lesz zárva valamelyik részen a víz.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Egy levelet kell írni feléjük, amibe megfogalmazzák ezt.  

 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: Véleménye szerint ha rendszer tisztításról van szó 

akkor azt kötelesek előre jelezni.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Ha olyan tervezett munka van, amelynek következtében 

több háznál nem lesz víz, akkor arról, ha lehet, küldjenek tájékoztatást. Felmerült az is, hogy 

miért nem oldják meg ők a csőtörést. Nem csak a Bölcskei úton probléma ez. Az egész 

faluban nagyon öreg a vízhálózat, annak a cseréje igen drága és az önkormányzat magától 

kigazdálkodni nem tudja.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Pályázat erre nincsen, vízminőség javításra van 

pályázat.  
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Baksa Ferenc polgármester: Megköszönte és érdeklődött, hogy van valakinek hozzászólása. 

 

Döme Gábor képviselő: Az előző képviselő-testületi ülésen a Bölcskei út menti 

tereprendezésről volt szó, felkérték a polgármester urat, hogy az illetékes 

katasztrófavédelemtől kérjen állásfoglalást, érdeklődött, hogy sikerült-e elindítani a 

folyamatot ez ügyben. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Sikerült elindítani, felvette a kapcsolatot Kis Róberttel, aki 

Székesfehérvár felé továbbította.  

 

Döme Gábor képviselő: Volt szó a Paksi út 37. és 39. számú ingatlanoknál a lehajtóról. Azt 

beszélték, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosait tájékoztatás céljából meghívják az ülésre.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Laposa Imrével beszélt telefonon, hogy ő nem biztos, hogy el 

tud jönni, mert dolgozik. Azt mondta, hogy neki teljesen megfelel, ha oszlopok lesznek oda 

téve. Így az áthajtást megakadályozzák gépjárművek részére, de kerékpárral ugyan úgy lehet 

továbbmenni, valamint véleménye szerint egy zsákutca tábla is kellene oda. 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Érdeklődött, hogy a másik ingatlan tulajdonosával sikerült-

e beszélni. 

 

Baksa Ferenc polgármester: A másik tulajdonossal nem beszélt, kardinálisan Laposa Imrét 

érinti ez az ügy.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: A két ingatlan határán történne a lezárás, így őt is érinti a 

dolog. Ezért is kérték, hogy mindkettőjükkel legyen beszélve, hogy egy olyan megoldást 

találjanak ki, ami mind kettőjüknek megfelel. Illetve legutóbb a polgármester úr azt mondta, 

hogy szóban tájékoztatták, hogy nem adnak rá engedélyt.  

 

Döme Gábor képviselő: A bankautomata problémával kapcsolatosan érdeklődött a 

polgármester úrtól. Megkérdezte van-e fejlemény ezügyben.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Annyi előrehaladás történt, hogy az OTP paksi fiókjának 

igazgatójával felvette a kapcsolatot és azt mondta, hogy a regionális részen átmentek vagyis a 

pécsi regionális igazgató támogatja. Ő felküldi Pestre és az első negyedévzárás után tud 

tájékoztatást adni az ügyben.   

 

Döme Gábor képviselő: Az előző képviselő-testületi ülésen félbemaradt egy számukra 

fontos kérdés, ez pedig nem más, mint a honlap készítésének az ügye. Megkérdezte, van-e rá 

esély, hogy ezt továbbvigyék. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Megbeszélnek egy időpontot és összeülnek erről tárgyalni. 

Somogyi Mariann bekért árajánlatokat, és úgy tudja, hogy a képviselők is kértek ajánlatokat.  

 

Somogyi Mariann helyi lakos: Ehhez szeretne hozzá fűzni pár mondatot. Három cégnek 

jelezte, hogy Madocsának lenne ilyen igénye, hogy egy települési honlapot szeretnének 

készíttetni. Egy cég küldött kérdéseket, amiből kiderülne az igényük, illetve van egy másik is 

csak nem tudta megnyitni az e-mailt. Az egyik egy paksi cég, a másik budapesti, a harmadik 

pedig erdélyi. Ha létrejön a találkozó oda szívesen elviszi ezeket az ajánlatokat.  
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Döme Gábor képviselő: A honlap fejlesztése tekintetében van bármilyen szóbeli vagy 

írásbeli megállapodás a polgármester úr részéről. 

 

Somogyi Mariann helyi lakos: Erről beszélt már a polgármester úrral, semmilyen döntést 

nem hozott. Azt mondta a polgármesternek, hogy keres cégeket, akik ezzel foglalkoznak. Ez 

egy információgyűjtés részéről, amivel szeretné ezt a munkát segíteni.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Azt kérte, hogy ha létrejönnek a találkozók az 

ajánlattevőkkel, akkor a képviselők is lehessenek ott. Érdemes a lakosság között is körülnézni, 

hogy van-e olyan, akinek ilyen irányú kompetenciája van.  

 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: A honlappal kapcsolatban látta, hogy a januári 

rendkívüli ülésnek az anyaga már nagyjából fent van. Hiányolja a decemberi közös testületi 

ülés jegyzőkönyvét. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Ellenőrizni fogja, ha valóban ez a helyzet áll fenn, akkor 

pótolva lesz.  

 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: Elmondta, hogy 2018 augusztusában volt egy testületi 

ülésen, amikor a közvilágítás korszerűsítéséről volt szó. Akkor felvetette azt a hiányosságot, 

amely a Kishegytől egészen a Szállás utcáig terjed, hogy nagyon rossz látási viszonyok 

vannak. Ugyanis a közvilágítási lámpákat a megnőtt fenyőfák eltakarják. Este közlekedő 

gyalogosokat és a kerékpárosokat nehezen lehet észrevenni ez miatt. Kérdezte akkoriban, 

hogy lehet-e szó arról, hogy a hálózatot fejlesszék. Ez a felvetése a jegyzőkönyvbe nem került 

bele. Szeretné felhívni a polgármester úr figyelmét arra, hogy úgyis el kell készíteni 6 

hónapon belül a gazdasági programját, esetlegesen szerepeltetni azt, hogy ezen a területen 

megfelelő közvilágítás készüljön. Valamint a sportcsarnoktól nincsen járda és, hogy nem-e 

lehetne oda járdát csináltatni. 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Az utóbbit már jelezte egy lakos is. Kiment és megnézte, 

hogy lehetne majd megcsinálni. Van egy-két megoldás amire gondolt, majd a testület felé 

közli.  

 

Frits László helyi lakos: Csapadék elvezetés ügyben szólt fel. A Határ utca és a volt 

benzinkút környékéről van szó. Ha esik az eső nem tud hová elszivárogni. Illetve érdeklődött 

afelől, hogy mi a terv azzal az üres épülettel, ami ott van.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Köszöntötte a képviselőket és a megjelenteteket. 

Elmondta, hogy a polgármestersége alatt a hálózatfejlesztésre nem volt meg a keret, ez miatt 

nem lett továbbgondolva. A képviselők is látják már, hogy a költségvetés mit enged meg és 

mit nem. Látják a problémákat, de nem lehet azokat rögtön megoldani, várni kell arra, hogy 

legyen egy olyan pályázati lehetőség, amivel meg lehet valósítani. A csapadékvíz elvezetés az 

egész faluban nincs megoldva, hiába volt pályázva rá, azt mondták, hogy Madocsa nincs 

veszélyeztetve, ezért utasították el a pályázatot.  

 

Törjék Ferencné helyi lakos: Az Ady Endre utcával kapcsolatban elmondta, hogy túlnyomó 

részben a szippantós autó közlekedik ott. Érdeklődött, hogy nem lehet-e azokat az 

önkormányzatokat megszólítani, hogy ne ide hozassák a szennyvizüket.  
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Szántóné dr. Novák Eszter a Paksi Járási Hivatal vezetője: Elmondta, hogy nem lehet, 

mivel a szerződésben az áll, hogy Bölcske és Dunaföldvár ide, Madocsára hozatja a 

szennyvizet. Paks Dunakömlőddel áll szerződésben. Aki nincs rákötve a csatornára valami 

oknál fogva, annak a szennyvizét ide hordják.  

 

Döme Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy annak idején mikor megállapodás született, 

akkor ez hogy volt rendezve.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Ennek utána lehet majd nézni.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Elmondta, hogy ilyen megállapodás biztos nem 

született, hogy az útba kárt okoz. Akkor járuljanak hozzá a javításhoz.  

 

Döme Gábor képviselő: Nem ilyen fajta megállapodásra gondolt.  

 

Szántóné dr. Novák Eszter a Paksi Járási Hivatal vezetője: Elmondta, hogy ezzel 

kapcsolatban még perek is voltak.  

 

Döme Gábor képviselő: Akkor ezek szerint volt valami alapja, ami a megállapodásba 

szerepelt. 

 

Szántóné dr. Novák Eszter a Paksi Járási Hivatal vezetője: Elmondta, hogy nem ismeri 

ezeket a szerződéseket, csak azt tudja, hogy ha a településen javítani kellett volna valamit, 

ahhoz hozzá kellett volna járulni az önkormányzatoknak.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Ez arról szól, hogy a szolgáltató bérleti díjat fizet az 

önkormányzatoknak és a díjat elkülönítetten kezelik. Azt vissza kell fordítani a hálózatra és a 

tisztítóra.  

 

Döme Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy nincs-e arra lehetőség, hogy az önkormányzatok 

összeüljenek, és újra megtárgyalják ezt a dolgot a Tito Kft.-vel együtt. Megkérdezte, hogy 

volt-e erre próbálkozás valaha. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Nem volt ilyen.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Ami még szóba jöhet, az az elkerülő út.  

 

Englert Éva Rebeka: Megkérte a polgármester urat, hogy a TEIT üléssel kapcsolatban adjon 

egy rövid tájékoztatást. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Létre lett hozva egy Duna-kör, ami szerint Dunaföldvár és 

Szekszárd között a kerékpár utakat bekapcsolnák. Felkérték a településeket, hogy két héten 

belül egy koncepciót állítsanak össze nagy vonalakban, amibe attrakciót tudnának felajánlani 

az itt, akár több órát eltöltő kirándulóknak. Mik azok a fontos témák, amiket az újságban meg 

lehetne jeleníteni. Fontos téma lehet a lakosságtól elkezdve a rendezvényekig minden. Erre 

majd jönni fog egy hivatalos kérés is, nagyjából két héten belül. Minden polgármesternek van 

egy erőműves telefonja, amire havonta egyszer jön egy jelzés, amit vissza kell nyugtázni, 

hogy elérhető. Néhányan nem jeleznek vissza. Március elejétől folyósítják a pénzeket. Ezután 

az összekötő beszélt arról, hogy továbbra is igényt tartanak a gyermek programokra. Ez arról 

szól, hogy az oroszországi erőműbe szívesen várják a paksi, 14 éven felüli gyermekeket, 
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tájékoztatáson vesznek részt az erőmű környékén. Régen költségmentes volt, most egy 

gyermek 100.000 Ft - 120.000 Ft körül van. Idén négy tábor lesz Oroszországban, az 

időpontokat még nem lehet tudni. Szó volt tudományos táborokról is, ezeknek sem lehet még 

tudni az időpontjukat. Az ide érkező oroszoknak sok program kell, így október végéig össze 

kell írni, hogy milyen programokkal tudják a szabadidejüket eltölteni. Az idei évben lesz 

közvélemény kutatás.  

 

Magyar István képviselő: Ő is részt vett a TEIT ülésen, az első témánál a két héttel 

kapcsolatos határidőt ő úgy értette, hogy onnantól számít. Véleménye szerint olyan turisztikai 

dolgok valósulhatnak meg, amivel a település igen jól járna. Olyan terveket várnak, amiket 

pár mondattal alá tudnak támasztani.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Érdeklődött, hogy a képeket mikorra várják. 

 

Baksa Ferenc polgármester: A turisztikai kiállításra kell, hogy meg legyenek. 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Ezzel kapcsolatban ne felejtsék megkérdezni a lakosságot 

is.  

 

Bán Géza helyi lakos: Érdeklődött afelől, hogy a madocsai film le lett-e vetítve az ülésen. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Nem lett levetítve. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Azt hallotta, hogy részünkről semmiféle köszöntés 

nem hangzott el. Most lett volna rá lehetőség, hogy az örömüket fejezzék ki, hogy benne 

vannak a szervezetbe, tudják a vendégek, hogy milyen településen vannak.  

 

Döme Gábor képviselő: A menedzselés minden fórumon fontos.  

 

Bán Géza helyi lakos: A költségvetéssel kapcsolatban érdeklődött, hogy a 200.000 Ft az az 

1000 éves Árpád-kori templom felújítására fog-e menni. A kemencével kapcsolatban ő úgy 

emlékszik, hogy a tavalyi évben az lett megbeszélve, hogy az összes rendezvényen képződött 

némi pénzalap és majd ebből a bevételből lesz megvalósítva a kemence megépítése.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Ez nem lett bevezetve. 

 

Somogyi Mariann helyi lakos: A rendezvényekkel kapcsolatban a civil szervezetek 

próbáltak mindent önerőből megoldani. A legkevesebb költséget akarták hárítani az 

önkormányzatra. Nem lett plusz bevétel.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Még mindig úgy érzi, hogy hiányosságban szenvednek a 

képviselők. Azt kérték, hogy a pályázatokkal kapcsolatban készítsen a polgármester úr egy 

összefoglalót, ezt még nem kapták meg.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Meg fogja csinálni. Megkérdezte, hogy van-e még valakinek 

kérdése. 

 

Frits László helyi lakos: Elmondta, hogy amikor ide költözött Madocsára a Szabó úr vett 6 

db ping-pong asztalt és elkezdett a gyerekkel foglalkozni. A gyerekek jövője szempontjából, 
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annak idején sok ígéretet kapott, hogy fogják támogatni. Megkérdezte, lesz-e olyan lehetőség, 

hogy a gyerekekkel, asztaltenisszel foglalkozzon.  

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Megkérdezte Araczki Antalné államháztartási számviteli 

ügyintézőt, hogy fel lehet-e ajánlani az 1%-ot külön civil szervezeteknek. Az önkormányzat 

tud-e létrehozni olyat, hogy az adó 1%-át bele tudja tenni egy célalapba. 

 

Araczki Antalné államháztartási számviteli ügyintéző: Önkormányzat részére nem 

lehetséges felajánlani, csak Egyesület és Alapítvány részére.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel több kérdés nem hangzott el az ülést bezárta.  

 

A polgármester úr az ülést 19 óra 40 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Baksa Ferenc  Dr. Kiss Nikoletta 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 

 

Magyar István                                 Tarczal János 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


