
Szilágyi Domokos: Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony. 

Minden kedves olvasónak 
szeretetteljes Adventet, békés, 
boldog Karácsonyt kívánunk.
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Tájékoztató a 2014. október 12-én megtartott  önkormányzati képviselő és 
polgármester  választás eredményéről, és az új képviselő-testület munkájáról.

2014. október 12-én településünkön is 
lezajlott  a helyi önkormányzati 
képviselő és polgármester választás. A 
választás eredménye a madocsa.hu 
honlapon már másnap látható volt, 
illetve a Helyi Választási Bizottság 
erről szóló határozatai az Önkor-
mányzati Hivatalban is megtekinthető 
volt, de tekintve, hogy nem mindenki 
rendelkezik internetes elérhetőséggel, 
vagy nem használja azt, ezért az újság 
hasábjain is szerettem volna tájékoz-
tatni erről a tisztelt lakosságot. A 
választás ugyan már két hónapja

lezajlott, de elegendő cikk híján a 
Madocsai Hírmondó azóta nem tudott 
megjelenni. 
A választás előkészületei és maga a 
szavazás is rendben lezajlott, a Helyi 
Választási Bizottsághoz sem a szava-
zást megelőzően, sem a szavazás napján 
kifogás nem érkezett.

 2014. október 12-én településünkön  a 
névjegyzéken szereplő 1629 választó-
polgárból 705-en mentek el  szavazni, 
ebből az érvényes szavazó lap a polgár-
mester választás tekintetében 697, a 

képviselő választás tekintetében pedig 
688 volt.

A szavazás napján a HVB a 3 szavazó-
köri jegyzőkönyv alapján összesítette a 
szavazóköri eredményeket, és megálla-
pította a választás eredményét. A 
választás mind az önkormányzati 
képviselők, mind a polgármester vonat-
kozásában eredményes volt. 
A Helyi Választási Bizottság eredményt 
megállapító határozata ellen felleb-
bezést nem nyújtott be senki, így az 
jogerős lett október 15-én 16.00 órakor.

Eredmények:

Polgármester választás   

Név     jelölt státusza  érvényes szavazatok száma

1. Gelencsérné Tolnai Klára független jelölt  321
2. Baranya József  független jelölt  231
3. Szabó József   független jelölt    92
4. Madár Imre   független jelölt    53

A megválasztott polgármester  Gelencsérné Tolnai Klára
         független 
                

Települési képviselő választás

1. Blatt György   FIDESZ-KDNP  293
2. Bán Bálint Géza  FIDESZ-KDNP  320
3. Soós Ferencné   független   300
4. Puch József   FIDESZ-KDNP  313
5. Szántó Zoltán   FIDESZ-KDNP  306
6. Kocsisné Nagy Ilona  DK      86
7. Böde Istvánné   FIDESZ-KDNP  447
8. Vörös Bálint   független    296
9. Törjék István    FIDESZ-KDNP  248
10. Rostás György  független   276
11. Fazekas György József független   161

Madocsa településen megválasztható képviselők száma 6, ennek alapján az alábbi jelöltek lettek települési 
képviselők:

1. Bán Bálint Géza  FIDESZ-KDNP   
2. Soós Ferencné   független    
3. Puch József   FIDESZ-KDNP   
4. Szántó Zoltán   FIDESZ-KDNP   
5. Böde Istvánné   FIDESZ-KDNP   
6. Vörös Bálint   független    
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Alakuló ülés

Madocsa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete alakuló ülését 
2014. október 27-én tartotta. Az 
ünnepélyes keretek között megtartott 
ülés elején Szabóné Komáromi Ágota 
a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
tájékoztatta a megjelenteket a válasz-
tás eredményéről, ezt követően 
kivette az esküt a képviselőktől majd a 
polgármestertől. 
Ezután a képviselő-testület áttért az 
érdemi munkára, melynek elején 
Gelencsérné Tolnai Klára polgár-
mester ismertette programját, melyet 
az alábbiakban szeretnénk mindenki 
számára közzé tenni:

Tisztelt Jelenlévők!

Nagy öröm számomra, hogy 16 év 
munka után ismét elnyertem a 
település lakosainak bizalmát az 
okt.12.-ei választáson, és immár 5. 
alkalommal állhatok a falu élére és 
irányíthatom a település életét.

Szeretném megköszönni minden 
támogatónknak a szavazatokat. 
Bevallom nagyon jól esett, mert erőt 
ad, és bíztatást a jövőre nézve. 
 
Most ismét megkaptuk a falu irányítá-
sának jogát, ami nem kis felelősség-
gel, odafigyeléssel jár.
Nagy öröm, és nagy felelősség is 
egyben ez a megbízatás.
Öröm azért, mert most látszik, hogy a 
településen élő emberek értékelték azt 
a sok munkát, és jónak ítélték meg 
azokat a törekvéseket, amit az eltelt 
évek alatt végeztünk a képviselő-
testülettel együtt.

Nagy felelősség azért, mert nem lehet 
garantálni a folytatást.
Hiszen ebben a kiszámíthatatlan 
gazdasági helyzetben nem lehet tudni, 
hogy merre fordul a kerék, le vagy fel, 
mivel az elmozdulás sajnos nem csak 
rajtunk múlik. Ilyenkor legfeljebb 
ígérni lehet azt, hogy minden

igyekezetünkkel azon leszünk, hogy 
mindig és mindenkor a település, és 
természetesen   a   településen   élő 
emberek érdekeit fogjuk képviselni. 
Igyekszünk minden lehetőséget 
maximálisan kihasználni települé-
sünk fejlődése érdekében.

Ígérem, hogy a képviselő-testülettel 
együtt megszolgáljuk a lakosság 
bizalmát, és teljes erőnkkel azon 
leszünk, hogy az elkövetkező 5 
évben munkánkkal elősegítsük 
Madocsa település fejlődését.
Vannak még álmaink, és terveink az 
álmok megvalósítására.
Legfontosabb álmunk, hogy min-
denki jól érezze magát a településen.

Szeressen itt élni, dolgozni és 
családot alapítani. Fontos, hogy ne 
csak azért szeressenek itt élni a 
faluban az emberek, mert a gyöke-
reik ide kötik őket, hanem azért mert 
ez a település nyújtani tudja a lako-
sok számára mindazt a lehetőséget, 
ami egy tartalmas élet biztosításához 
szükséges.

Az előttünk álló 5 évben is számí-
tunk a lakosság türelmére, megérté-
sére, összefogására annak érdeké-
ben, hogy Madocsa élhető település, 
a béke és a biztonság szigete marad-
jon. 

Szeretném, ha a testület, az előző 
évekhez hasonlóan végezné mun-
káját. Értem ez alatt, hogy döntése-
iket mindig és kizárólag a település 
és a településen élő emberek érde-
keinek szabad csak befolyásolnia. 
Nem lenne jó, ha a nagypolitika 
befolyásolná döntéseinket. Tudom, 
hogy közvetett módon ezt úgy sem 
tudjuk elkerülni, mert a jogsza-
bályokkal, és a finanszírozással 
mindenképpen befolyásolni tudják 
minden önkormányzat működését.

Bízom abban, hogy ha az előzőek 
szerint cselekszünk, akkor Mado-
csán meg tudjuk őrizni a településen 

élő emberek nyugalmát, jó hangu-
latát, és egységét, de ehhez az kell, 
hogy az önkormányzat nyílt és 
becsületes munkát végezzen.

Remélem, hogy így lesz!

A továbbiakban szeretném ismer-
tetni az elkövetkezendő öt év leg-
főbb feladatait:

Elsődleges feladatunk a meglévő 
intézmények (iskola, óvoda, idősek 
otthona, művelődési ház, védőnői 
szolg. Orvosi ellátás) működésének 
zavartalan biztosítása. 

Mindenekelőtt be kell fejezni a 
folyamatban lévő feladatainkat. 

- Művelődési Ház, Egészségház 
felújítása,/itt már a pályázatot 
benyújtottuk, pozitív elbírálás 
esetén megindulhat a kivite-
lezés. 

Égetően fontos az utak, járdák, 
valamint a csapadékvíz elvezető 
árkok felújítása, mert ezekre a 
feladatokra pályázati lehetőség az 
utóbbi 10 évben nem volt, viszont az 
állaguk az évek folyamán rohamo-
san romlott. Felújításuk tehát 
nagyon időszerű lenne, remélem, 
hogy a pályázati lehetőségek is 
rendelkezésre állnak majd, a feladat 
végrehajtásához.
Végre kell hajtani a Sportcsarnok 
rekonstrukcióját, beleértve a nyílás-
zárók cseréjétől a fűtéskorszerű-
sítési, hőszigetelési, feladatokat 
illetve a vizesblokkok teljes felújí-
tását is.

Fel kell készülni az Atomerőmű 
bővítésével járó, és a település életét 
várha tóan  befo lyásoln i  tudó 
feladatokra. /Gondolok itt arra, hogy 
KB 8000 munkás szükséges az 
építés során, és szeretnénk, ha nem 
mindenki Pakson telepedne le, 
hanem néhányan jönnének ide 
hozzánk is. 

(folytatás a 4. oldalon)



(folytatás a 3. oldalról)

A lakosság növekedésével szorosan 
összefügg  az  é le thez  ta r tozó 
mindenféle szolgáltatás igényének 
növekedése is, az élelmiszerek 
biztosításától kezdve az egészség-
ügyi, kulturális, sportolási igények 
kielégítéséig, ezért arra kell készül-ni, 
hogy mi ezeket az igényeket ma-gas 
színvonalon biztosítani tudjuk.   

Törekedni kell arra, hogy az építés-sel 
járó előnyöket is kellő képen ki tudja 
használni a település.

Folytatni kell a település arculatának 
megváltoztatását, új parkok létesíté-
sével, kialakításával.

Törekedni kell a Tsz székház, vala-
mint az Iskola beruházás befejezése 
után üresen maradó felső tagozatos 
iskola épületének hasznosítására.

Meg kellene teremteni a fiatalok 
kulturált szórakozásának feltételét, 
egy ifjúsági klub létrehozásával.

Szükségesnek, és fontosnak tartom 
egyesületeink támogatását azért, 
hogy a továbbiakban is sikeresen jól 
tudjanak működni.

Jó lenne az előző évekhez hasonlóan 
támogatni a Madocsai Református 
Templom felújításának tovább foly-
tatását. Hiszen a 200 éves templom a 
tetőszerkezetének felújítása még 
nagyon indokolt lenne. 

A jövőben is törekednünk kell 
–természetesen lehetőségeinkhez 
mérten a munkanélküliség csökken-
tésére. Tudom, hogy ez nagyon nehéz 
feladat,  de  meg  kell  próbálni.
Továbbra is folytatni kell a közcélú 
foglalkoztatást.

A költségvetésből biztosítani kell az 
előző évek gyakorlata szerint a 
szociálisan rászoruló lakosság 
támogatását.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
vállalkozásokkal, gazdasági társasá-
gokkal, egyházzal, egyesületekkel, 
alapítványokkal kialakított jó kap-
csolat tovább erősödjék. Szeretném, 
ha egymás munkáját ugyanúgy, ahogy 
az elmúlt években segíteni, támogatni 
tudnánk.

Jó lenne, ha minden madocsai lakos 
nagyon jól érezné magát ebben a kis 
faluban.   Én   a   magam   részéről
mindent meg fogok tenni annak 
érdekében, hogy a lakossággal a 
lehető legjobb kapcsolatot tudjam 
kialakítani, és remélem hasonlóan 
fognak cselekedni a képviselők is. 

Meggyőződésem, hogy a jó kap-
csolat kialakítása nem pénz kérdése, 
hanem emberségé, amely egymás 
megbecsülésén, segítésén és a prob-
lémák közös megoldásán alapszik.
 
Tisztelt Jelenlévők,
kedves vendégek!

A felsoroltak voltak számomra a 
legfontosabb feladatok a teljesség 
igénye nélkül. Ezek után már csak 
törekedni kell arra, hogy a megál-
modott feladatokhoz hozzá lehessen 
rendelni  a  szükséges  anyagi 
forrásokat is azért, hogy az álmok 
valósággá, a vágyak pedig elérhe-
tővé váljanak.

Az elvégzendő fontos feladatok 
végrehajtásához kívánok a testület-
nek kitartást, és jó egészséget. A 
lakosságnak pedig megértést, sok-
sok türelmet, és segítőkész együtt-
működést.

„Az ember csodálatos életet élhet 
ezen a földön, ha tud szeretni és 
dolgozni. Szeretni azt, amit dolgo-
zik, és dolgozni azért, amit szeret.”

A Képviselők kötelező napirendi 
pontként megtárgyalták a polgár-
mester illetményére és költségtérí-
tésére vonatkozó előterjesztést.  

Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 64. 
§ .  ( 1 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n  a 
polgármester tisztségét főállásban 
vagy társadalmi megbízatásban látja 
el. 

G e l e n c s é r n é  To l n a i  K l á r a 
polgármester tisztségét főállásban 
látja el, ezért havonta illetményre 
jogosult. Ennek összegét a helyettes 
államtitkárra, illetve a megyei jogú 
város polgármesterére, fővárosi 
kerületi önkormányzat polgármes-
terére vonatkozó bérezési szabá-
lyokból kell levezetni.

Ezt követően a képviselők szava-
zatszámláló bizottságot választottak 
az alpolgármester megválasztásá-
nak technikai lebonyolítására. A 
Mötv. 74. §-a értelmében a Képvi-
selő-testület a polgármester javas-
latára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyet-
tesítésére, munkájának segítésére 
egy alpolgármestert választ. 

A Képviselő-testület legalább egy 
alpolgárpolgármestert a saját tagjai 
közül választja meg. Az alpolgár-
mester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a 
megbízatás megszűnésével szűnnek 
meg. Madocsa Község Önkormány-
zatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló módosított 
1/2007.( II.19.). számú rendelet 46. 
§-a szerint az alpolgármester 
feladatát társadalmi megbízatásban 
látja el.

A polgármester javaslatára titkos 
szavazással egyhangúlag alpolgár-
mesternek választot ták Puch 
Józsefet, aki a korábbi ciklusban is 
alpolgármesterként tevékenykedett.
A Mötv. 80. §.(2) bekezdése szerint a 
társadalmi megbízatású alpolgár-
mester tiszteletdíját a képviselő-
testület a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 70-90% 

4 Önkormányzati hírek



közötti összegben állapítja meg, 
melynek egészéről vagy meghatáro-
zott részéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.

A társadalmi megbízatású polgár-
mester havonta a polgármester 
illetménye 50 %-ával megegyező 
mértékű tiszteletdíjat kaphat. 

Puch József alpolgármester a 
tiszteletdíjáról, illetve költségtéríté-
séről lemondott.

A Mötv.) 57. §. (1) bekezdése szerint 
a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatában határozza 
meg bizottságait, a bizottságok 
tagjainak számát, a bizottságot 
feladat- és hatáskörét működésük 
alapvető szabályait. 

Madocsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Madocsa 
Község Önkormányzata  Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
Madocsa 1/2007.( II.19.). számú 
rendeletének 39. §-a szerint a 
képviselő-testület – meghatározott 
önkormányzati feladatok ellátására -  
állandó vagy ideiglenes bizott-
ságot(kat) hozhat létre. A képviselő-
testület   állandó   bizottságként   a 
pénzügyi bizottságot hozta létre. 

Az új Pénzügyi Bizottság elnöké-
nek: Vörös Bálintot, képviselő 
tagjainak Böde Istvánnét, Soós 
Ferencnét, Szántó Zoltánt, nem 
képviselő tagjának Törjék Ferencnét 
választotta meg.

Mötv.) 43. §. (3) bekezdése szerint a 
képviselő-testület az alakuló vagy az 
azt követő ülésen megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és műkö-
dési szabályzatáról szóló rendeletét.

Tekintettel arra, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat átfogó felül-
vizsgálata és módosítása a jogsza-
bályi változások miatt jelentős 
munkát igényel, ezért a Képviselő-
testület megbízást  adott jegyzőnek, 
aljegyzőnek Madocsa Község 
Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének Madocsa Község Önkor-
mányzata  Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló Madocsa 
1/2007.( II.19.). számú rendelete 
felülvizsgálatának előkészítésére.
Ezt követően szintén kötelező 
napirendi pontként a képviselők 
döntöttek arról, hogy a társulási 
tanácsokba a továbbiakban is a 
polgármestert, állandó helyettes-
eként az alpolgármestert delegálja.

Végezetül a képviselők tájékoztatást 
kaptak az őket terhelő kötelezett-
ségekről és határidőkről, amelyek a 
következők:

1.  Vagyonnyi latkozat- téte l i 
kötelezettség
A Mötv.) 39. §. (1) bekezdés 
értelmében az önkormányzati 
képviselő megválasztásától, majd 
ezt követően minden év január 1-
jétől számított harminc napon belül 
a törvény 2. melléklete szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
Az önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni 
köteles a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, valamint 
gyermekének a vagyonnyilatkozatát 
is köteles csatolni.

A   vagyonnyilatkozat   tételének 
elmulasztása  esetén – annak 
benyújtásáig – az önkormányzati 
képviselő e tisztségéből fakadó 
jogait nem gyakorolhatja, tisztelet-
díjat,  természetbeni juttatást, 
költségtérítést nem kaphat.

A polgármester is köteles vagyon-
nyilatkozatot tenni a helyi önkor-
mányzati képviselők vagyonnyilat-
kozatára vonatkozó szabályok 
szerint. 

2. Összeférhetetlenség megszün-
tetése
Az önkormányzati képviselő, a nem 
képviselő bizottsági tag, a polgár-
mester és az alpolgármester az 
esetlegesen fennálló összeférhe-
tetlenségi okot a megválasztásától 
számított 30 napon belül köteles 
megszüntetni. Az összeférhetet-
lenségi okokat az Mötv. 36. §-a és 72 
§-a tartalmazza.

3. Felvétel kérelmezése a köztarto-
zásmentes adózói adatbázisba
Az önkormányzati képviselő és a 
polgármester a megválasztásától 
számított harminc napon belül 
köteles kérelmezni felvételét az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adózói adat-
bázisba. Az önkormányzati képvi-
selő az adatbázisba történő felvéte-
lére irányuló kérelme benyőjtásának 
hónapját kvöető hónap utolsó 
napjáig, azaz legkésőbb december 
31-ig köteles a képviselő-testületnél 
igazolni az adatbázisba való felvé-
telének megtörténtét. 

4. Részvétel a kormányhivatal 
által szervezett képzésen
Az önkormányzati képviselő az 
Mötv. 32. §. (2) bekezdésének j) 
pontja alapján eskütételét követő 
három hónapon belül köteles részt 
venni a kormányhivatal által szer-
vezett képzésen. 
Ennek helyéről és idejéről a későb-
biekben tudunk csak információt 
adni.

Tubáné Benák Ibolya
aljegyző
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Rendkívüli testületi ülés
Az új képviselő-testület 2014. 
november 4-én munkatervben nem 
szereplő, rendkívüli ülést tartott. 
Elsőként döntött az önkormányzat 
tulajdonában lévő 012/14. hrsz-ú 
szántó művelési ágú földterület 
bérleti szerződéseinek meghosszab-
bításáról a következő 5 évre vonat-
kozóan. A képviselők tájékoztatást 
kaptak a helyi adó módosításának, 
illetve újabb un. települési adó 
bevezetésének lehetőségéről. A 
települési adót bármely adótárgyra 

ki lehetne vetni, amelyet egyéb köz-
ponti adó nem terhel.  A képviselők-
nek azért kellett ezen az ülésen állást  
foglalnia ebben a kérdésben, mert a 
hatályos szabályozás szerint, 
amennyiben adóemelésre vagy új 
adó bevezetésére kerül sor, akkor az 
erről szóló rendeletet november 30-
ig ki kell hirdetni. A képviselők 
egységesen döntöttek arról, hogy a 
jelenlegi  adómértékeket nem 
emelik, illetve települési adót nem 
vezetnek be 2015. évre vonatko-
zóan. 

A képviselő-testület tájékoztatást 
kapott az Egészségház felújítására 
vonatkozóan. E szerint az önkor-
mányzat által az Egészségház 
felújítására benyújtott pályázat 
tartaléklistára került, mivel sokkal 
többen pályáztak, mint amennyi 
összeg rendelkezésre áll. Végezetül 
a polgármester asszony tájékoztatta 
a képviselő-testületet arról, hogy a 
temető nyilvántartó programot az 
önkormányzat részére leszállították, 
a program tanulmányozása, teszte-
lése folyamatban van.

Rendes testületi ülés
A képviselő-testület  a  2014. 
november 19-én megtartott rendes 
ülésén meglehetősen sok napirendi 
pontot tárgyalt. Elsőként a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról adott számot a polgármester a 
testületnek. Ezt követően több 
pénzügyi témájú napirendben 
döntött a testület, tekintve, hogy a 
három negyedéves beszámolók 
időszaka érkezett el. Az önkor-
mányzat III. negyedéves beszámo-
lója kapcsán az azt véleményező 
Pénzügyi Bizottság  szerint a 
bevételek és a kiadások időará-
nyosan jól teljesültek, aránytalan-
ságok, indokolatlan kiadások nem 
történtek. Ennek megfelelően a 
képviselő-testület a beszámolót 
egyhangúlag elfogadta.
 A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
2013. évi zárszámadását a képvi-
selő-testület már korábban elfogad-
ta, nem értett viszont egyet a 
pénzmaradvány elszámolásával. 
Ennek érdekében a belső ellenőrzési 
csoport felkérésre megvizsgálta a 
központi normatíva igénylését és 
elszámolását, az önkormányzatra 
eső pénzmaradvány  megállapítását. 
Az ellenőrzést követően Duna-
földvár Város Önkormányzata a 
közösen tartott tárgyalások után 
el fogadta  a  belső e l lenőrzés 
megállapításait, újra kiszámították a 
Madocsára   eső   pénzmaradványt, 
melynek eredményeként 3.450 ezer 
forintot kell megfizetni Dunaföldvár 
részére. Ez az összeg az alacsony 
óvodai létszám, valamint az egy 
óvónő bérének teljes önkormányzati 

finanszírozásából, illetve alulfinan-
szírozásból adódik. Az újraszámított 
pénzmaradvány megfizetését a 
képviselő-testület elfogadta.
 A képviselők ezt követően a 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
2014. évi III. negyedéves beszámo-
lója kapcsán megállapították, hogy a 
részletes, településekre lebontott  
táblák könnyebb áttekintést és 
nyomon követést biztosítanak az 
egyes települések számára. A 
jelenlegi pénzügyi helyzet bíztató 
képet mutat a óvoda működéséről, 
így a beszámolót a testület egyhan-
gúlag elfogadta, majd az óvoda 
szakmai munkájáról is tárgyaltak a 
képviselők. A beszámoló szerint a 
társulás létrehozása óta az óvodai 
intézményeknél  e lőrehaladás 
tapasztalható, sok a közös program, 
pl.: színházlátogatás, oviolimpia. 
A főleg pénzügyi témájú napirendek 
után egyes társulások társulási 
megállapodásának módosításáról 
döntöttek a képviselők. A társulá-
soknak ugyanis az önkormányzati 
választást követő 6 hónapon belül el 
kell végezniük a megállapodások 
felülvizsgálatát, módosítását. A 
megállapodások  módosítását  jelen 
esetben az egyes településeken a 
polgármesterek személyének 
megváltozása indokolta. Ennek 
megfelelően a képviselő-testület 
döntött a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás, illetve a Paks és Környéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás társulási megállapo-
dásának módosításáról. 

Következő napirendként a képvi-
selő-testület szervezeti és működési 
szabályzatának meghatározásáról 
tárgyalt. Az önkormányzat egy 
2007-ben elfogadott szabályzattal 
rendelkezett, amelynek törvényi 
hátterét a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény tartalmazta. Azóta új 
törvény szabályozza az önkormány-
zatok működését, amelynek egyes 
rendelkezései a választások napján 
léptek hatályba. A régi SZMSZ sem 
tartalmi, sem formai szempontból 
nem felelt meg a jogalkotásra vonat-
kozó hatályos rendelkezéseknek, 
ezért új rendeletet fogadott el a 
testület. 
Az ülés végén a képviselők több 
témában kaptak tájékoztatást. 
Elsőként arról, hogy a Művelődési 
ház felújítására igényelt 16 millió 
700 ezer forint helyett 14 millió 
forinttal támogatta az Alapítvány a 
felújítást, a két ülés között nyilat-
kozni kellett arra vonatkozóan, hogy 
az önkormányzat így is megvalósítja 
a felújítást. Ezt követően a jegyzői 
állás meghirdetéséről tájékozódtak a 
képviselők, tekintve, hogy Nagyné 
dr. Szőke Klára jegyző 2014. 
december 31. napjával nyugdíjba 
vonul. 
Végezetül támogatások odaítélé-
séről döntöttek a képviselők. A 
madocsai óvodába és iskolába járó 
gyerekek részére 700 Ft/fő értékben 
télapó csomagot ajándékozott, 
illetve az Országos Mentőszolgálat 
Alapí tványát  a  dunaföldvár i 
mentőállomás fejlesztése céljából 
20.000 Ft-tal támogatta.
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Folytatódhat a Művelődési Ház felújítása!

Az Önkormányzat 2014. augusz-
tusában ismételten pályázott a 
Művelődési Ház felújításának 
folytatása érdekében a Jövőnk 
Energiája Alapítványhoz. Mivel az I 
félévben benyújtott pályázatunkat, 
forráshiány miatt nem támogatta a 
kuratórium, ezért kérésünket megis-
mételtük.

A pályázatok elbírálása megtörtént 
és örömmel mondhatjuk, hogy 
14millió Ft támogatást kapunk a 
feladat folytatására az alapítványtól.
A felújítás teljes bekerülési összege 
25.657 ezer Ft. Tehát ebből is láthat-
juk, hogy annak ellenére, hogy szép 
összegű támogatásban részesülünk, 

az önkormányzatnak is tetemes 
forrást kell  biztosítani a  következő 
évi költségvetéséből a felújítási 
munkák elvégzéséhez. 

A felújítás keretében sor kerül az 
összes nyílászáró cseréjére, a vizes-
blokk teljes felújítására, azért, hogy 
a használó komfortérzete, valamint 
a higiéniai követelmények is biztosí-
tottak lehessenek. 

Sor kerül az épület külső homlok-
zatának hőszigetelésére, az energia 
felhasználás csökkentése érdeké-
ben.  A könyvtár és zeneterem pado-
zatának cseréje, illetve a belső 
vakolatok festése, a külső vakolat 

színezése is megvalósul a felújítás 
során. 

A kivitelezési munkákra 2015. 
január 1-től, május 31-ig kerül majd 
sor.
Tehát, ha minden a terv szerint 
halad, akkor a nyár elejére szép 
felújított intézményünk lesz, ami 
remélem maximálisan megfelel  
majd a lakosság elvárásának.
Bízunk abban, hogy a szép és 
esztétikus épület még hosszú évekig 
ad majd otthont a település kulturális 
rendezvényeinknek.

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Papírgyűjtés az iskolában

Az iskola Diákönkormányzata október 20-án tartotta hagyományosnak számító papírgyűjtési 
akcióját.

Összesen 8623  kg papírt és 916  kg kartont gyűjtöttek  a szorgos kezek. 
A helyezések a következőképpen alakultak:

Alsó tagozat                                                                            Felső tagozat
1.helyezett: 3.osztály 98  kg/fő                                               1.helyezett: 7.osztály 164 kg/fő
2.helyezett: 2.osztály 64  kg/fő                                               2.helyezett: 6.osztály 72 kg/fő
3.helyezett: 4.osztály 63  kg/fő                                               3.helyezett: 5.osztály 48  kg/fő
4.helyezett: 1.osztály 37  kg/fő                                               4.helyezett: 8.osztály 6 kg/fő

Egyéni helyezettek:
Alsó tagozat                                                                          Felső tagozat
1.helyezett: Juhász István 3.osztály 688  kg                 1.helyezett:Sági Klaudia 7.osztály 1120  kg
2.helyezett: Patai Barbara 3 .osztály 413  kg                2.helyezett:Balogh Erik 6.osztály 285 kg  
3.helyezett: Sági Csaba 2.osztály 250  kg                    2.helyezett:Szili Zsolt 6.osztály 285 kg
                                                                                    3. helyezett: Pongrácz Péter 6. osztály 271 kg

A Diákönkormányza t  ezú ton 
szeretne köszönetet mondani minden 
kedves szülőnek, az önkormány-
zatnak, és mindazon madocsai 
lakosnak, aki segítséget nyújtott a 
papírgyűjtés lebonyolításában.
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Könyvtári hírek

Színjátszó kör

Október elején 20 fővel megalakult a 
madocsai amatőr színjátszó kör. A 
színdarab kiválasztása megtörtént, a 
próbák folynak. A közönség számára az 
előadás bemutatásának várható 
időpontja: május-június.

3 D-s hajtogatás

Az „Országos Könyvtári  Napok” 
rendezvénysorozat keretén belül okt. 14-
én 3 D-s origamival ismerkedtünk meg 
vendégünk, Kerti Zsolt segítségével. A 
solti fiatalember  az internetről tanulta 
meg ezt a papírhajtogatási módszert négy 
évvel ezelőtt. A számtalan szebbnél-
szebb alkotásából több kiállítása is nyílt 
m á r,  k ö n y v t á r u n k b a n  k é t  h é t i g 
tekinthet tük meg néhány művét . 
Időközben kiderült, hogy Madocsán is él 
valaki, aki magas szinten műveli ezt a sok 
időt, türelmet és kreativítást igénylő 
papírhajtogatást.  

Tökfaragás

O k t .  3 0 - á n  t ö k f a r a g á s t 
tartottunk a könyvtárban. 
Köszönjük a felajánlott tököket 
Kovács Istvánnak (Szepszinek), 
így elkészülhettek Tök Alfréd és 
társai.

Baksa Istvánné
könyvtárvezető
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Nyugdíjas klub hírei

A nyugdíjasklub életében a 
következők történtek:

Dunaszentgyörgyre október 
4-én Áll lakodalomba vol-
tunk hivatalosak, 25 fővel 
vettünk részt. Nagyon jól 
éreztük magunkat.

Október 18-án Színház látogatást tettünk. Budapesten az 
Operett színházban a Mosoly Országát néztük meg 33 fővel.

Elkészítettük a hősi sírokra a koszorúkat, majd mécsest 
gyújtottunk Halottak napjára. 

Közben születés és névnapokat ünnepeltünk.

November. 8-ára Dunakömlődre voltunk hivatalosak Dalos 
találkozóra.

November 22-én Erzsébet és Katalin bált rendeztünk. 

Összejöveteleinket hetente hétfői napon tartjuk a 
Művelődési Ház Zongora termében 15.00 órakor.
             Tarczal Jánosné
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.          Klub vezetője

A Madocsa Sportegyesület felhívása a község lakóihoz, sportbarátaihoz

A Magyar Kormány nemcsak a városi stadionok felújítását támogatja, hanem a vidéki kis egyesületeknek is 
forrást biztosít a nyereséges nagy cégek társasági adójából, hogy minél több fiatal sportoljon kulturált 
körülmények között, és a szülők, családok járjanak ki a mérkőzésekre, ahol kulturált körülmények várják őket.
Egyesületünk is pályázatot nyújtott be a sportpálya felújítására. Az eredeti tervünk az volt, hogy a hullámos, 
göröngyös pálya legyen sík, a tarackos, fűhiányos állapot helyett legyen új gyepszőnyeg és létesüljön egy 
automata öntöző berendezés. Az ajánlatok beérkezése után módosítani kellett a tervet, lesz egy többlépcsős 
gyomirtás, aztán a pálya legyalulása és füvesítése, új kút fúrása, öntöző dobok beszerzése és telepítése, 
valamint az öltöző épület ablakainak cseréje. 
A pályázatot egy profi cég készítette el és a két lépcsős értékelés után minden feltételt kielégítve nyertünk. 

Most jön a lényeg. A felújítás összköltsége 10 millió forint, ebből 7 millió vissza nem térítendő támogatás, 
3 millió pedig önrész, amit lakossági felajánlásokból szeretnénk összegyűjteni.
Tudjuk, hogy sok pénzről van szó, de ha 600 család befizet 5000 Ft-t már meg van az összeg és a 
létesítmény évtizedekig szolgálja majd a lakosságot, biztosítja gyerekeink, unokáink sportolását.

A befizetésekről nyilvántartást vezetünk, és Madocsai Hírmondóban közzétetetjük a befizetők listáját.
Kérjük, és várjuk a lakossági befizetéseket, bármilyen összegben.
Jelenlegi ismereteink szerint a felújítás 2015 tavaszán kezdődik, és június 30-ig kell befejezni. Az állami 
támogatás már megérkezett a számlánkra a lakossági befizetéseket az elnökségi tagok gyűjtik, akik az alábbiak: 
Böde István, Blatt György, Lénárt Gyula, Molnár Mihály, Törjék Zsigmond. 



Bemutatkozik a Röplabda Kör

2013. október 1-én, 09:28-kor a 
Torna és röplabda csoportban 
született facebook post-tal indult: 
„Újdonság! Női röplabda indul 
hétfőnként a sportcsarnokban 5-6 
óráig. Aki szeretne, jelezzen nekem 
vissza. Létszámtól függően előrelát-
hatólag 500 Ft-ot kellene a csarnok-
bér lésér t  f i ze tn i .  Ami t  hozz 
magaddal :  vál tócipő.  Öltöző 
rendelkezésünkre áll. Várom a 
jelentkezőket.” (Nagyné Kovács 
Zita)

Jelentkeztünk többen is. Aztán 
novemberben már péntekenként is 
összejöttünk, és ez már egy egész 
éve így van.  Persze,  apróbb 
változások történtek, pl. a női jelző 
már nem igazán aktuális, hisz elég 
hamar az erősebbik nem is el kezdte 
képvisel-tetni magát, illetve a téli 
időszakban a pénteki alkalomból 
szerda, majd idén csütörtök lett. De 
szerencsére a lelke-sedés és a 
kitartás töretlen. Leszámít-va a 
szeptemberi pár hetet, mindig 
sikerül heti két alkalommal össze-
jönni és hódolni ennek a sportnak. 

Már a tavasszal is kacérkodtunk a 
megmérettetés gondolatával, de az 
akkori  zalaegerszegi 24 órás 
röplabda mix torna kevés jelentkező 
miatt, sajnos elmaradt.

Nem úgy a november 15-16.-án 
Szegeden megrendezett  XIII. 
ParaPark - Dominó Kupa.   „A”  és 

„B” kategóriában lehetett nevezni, 
vegyes csapatokkal. B kategóriában 
indultunk, Hunkapunki csapatnév-
vel (Keresztanyánk Nagyné Kovács 
Zita). Szombat reggel 8-an érkez-
tünk meg Szegedre, izgulva, és 
amikor megláttuk az ellenfeleket ez 
az izgalom csak nőtt, már-már 
átcsapott pánikba. De azért felvettük 
a teremcipőket és a térdvédőket, és 
kiálltunk a pályára. Szombaton 4, 
vasárnap 2 meccset játszottunk. 
Ahogy egyre több meccs volt a 
hátunk mögött, úgy lett a társaság 
egyre összeszokottabb, és vasárnap 
már egységes csapatként játszot-
tunk.   Sajnos   ez   kevés   volt.   Az 

ellenfelek összeszedettebb játékot 
tudtak felmutatni. Bár Vasárnap már 
sikerült megszorítani a Kex és a 
Kecskeropi csapa-tokat, végül a 15. 
h e l y e z é s  j u t o t t  n e k ü n k .  A z 
oklevelet, pár meghívást, sok 
tapasztalatot és még több szép 
emléket begyűjtve indultunk haza. 
És természetesen azzal a szilárd 
elhatározással, hogy legközelebb 
j o b b a k  l e s z ü n k ! Ta l á n  e z  a 
legközelebb itt lesz Madocsán. 
Szeretnénk januárban egy mix tornát 
rendezni 4-6 csapattal, egész napos 
rendezvény-ként; de ezek még csak 
tervek. Mint az is, hogy, ha lesz 
Szegeden januárban újévi kupa, oda 
vissza-várnak minket. Addig is és 
utána is, a cél az, hogy a heti két 
röplabda edzést tartani tudjuk, hogy 
fejlődjünk, erősödjünk, és egységes 
csapattá kovácsolódjunk. Mindeze-
ket pedig jó hangulatban tegyük.

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt, aki szeretné kipróbálni ezt a 
remek labdajátékot. 

Alkalmaink: Hétfő 17:00 – 18:00
�         Csütörtök 18:00 – 19:00

Tóthné Burai Krisztina

Sport: Röplabda 11



Bozsik program
A magyar labdarúgás felzárkóztatása 
érdekében az MLSZ újult erővel 
népszerűsíti a Bozsik programot, ami 
azt jelenti, hogy a legkisebb vidéki 
egyesületek is, már hatéves kortól, 
szakképzett edző irányításával 
szerettessék meg a gyerekekkel a 
futballt, legyenek rendszeres edzések 
és hétvégéken kistérségi gyerek-
tornák. Egyesületünk is felvállalta a 
feladatot, és hetente két alkalommal, 
Feil Tamás és Gábor Mihály edzők 
irányításával készülnek a gyerekek. 
Alkalmanként 20-22 gyerekkel 
foglalkoznak a sportcsarnokban, 
hétvégén pedig Dunaföldváron van a 
torna, egyik hétvégén a hét és kilenc 
év alatti korosztálynak, másik hétvé-
gén pedig a 11 év alatti korosztálynak. 
Egyesületünk fizeti a sportcsarnok 
bérleti díját és mezgarnitúrát vásárolt 
a gyerekeknek, az edző kap egy 
jelképes díjazást az MLSZ-től, a 
szülők pedig vállalják a gyerekek 
szállítását a dunaföldvári tornákra. A 
gyerekek igazolása elkészült, a 
következő feladat a paksi sportorvosi 
vizsgálat megszervezése.

Megyei II. o labdarúgó bajnokság, 5. 
forduló, 2014.09.21
felnőtt Madocsa-Szekszárd 4:1 
(2:0)
Vez: Wittmann J, Bánóczki Cs, 
Tóth F
Góllövő: Böde 4

Müller – Araczki, Kern, Gál, Kindl 
( B a k a )  –  S z a k á c s ,  V ö r ö s , 
(Hosnyánszki) Rein, (Boris) Hahn, 
Schulteisz, (Magyar I) – Böde 

Végig uraltuk a meccset a mezőny 
egyik legerősebb csapata ellen, 
fegyelmezetten és taktikusan ját-
szottunk és biztosan győztünk.

8. forduló, 2014.10.12
ifi: Dunakömlőd-Madocsa 10:1 
(6:0)
Vez: Tóth I, Hagymási A
Góllövő: Kiss P

Erb (Gerst) – Szabados, Gábor, 
(Novák) Kovács Gergő, Szabó E 
(Závodi) – Kiss, Kovács Gábor, 
Farkas, Zemkó (Vörös)– Szabó R, 
(Bíró) Szintai

Félóráig egyenrangúak voltak 
ifistáink, csak a helyzeteket nem 
sikerült értékesíteni, viszont a mi 
kapunknál majdnem minden lövés-
ből gól lett.

felnőtt: Dunakömlőd-Madocsa 
1:1 (1:0)
Vez: Polyák A, Tóth I, Hagymási A
Góllövő: Böde

Müller – Araczki, Rein, Gál, Baka 
(Magyar I) – Szakács, Vörös, Hahn, 
Schulteisz, (Pápista) – Böde, 
Aschermann 

A második percben született gól után 
a hazaiak 10 emberrel védekeztek és 
húzták az időt. A félidő végén 
emberhátrányba kerültünk, még 
nehezebb lett a helyzetünk. Mindent 
egy lapra feltéve támadtunk és 
sikerült az egyenlítés.

9. forduló, 2014.10.19
ifi: Madocsa-Tengelic 8:4 (3:1)
Vez: WeitnerÁ, Pesti K
Góllövő: Farkas 3, Zemkó 3, 
Szintai, Gábor

Erb– Ujhelyi, Gábor, Kovács Gergő, 
Závodi (Gerst)  – Novák, (Vörös) 
Kovács Gábor, Farkas, Zemkó 
(Varga I) – Szabó R, (Bíró) Szintai
 
Ifistáink jó játékkal értékes győzel-
met szereztek.

felnőtt: Madocsa-Tengelic 5:0 
(3:0)
Vez: Lengyel S, WeitnerÁ, Pesti K
Góllövő: Böde 3, Szakács, Gál

Gergely – Araczki, Rein, (Baka) 
Gál, Magyar I – Szakács, Vörös, 
Hahn, (Hosnyánszki) Pápista 
(Madár) – Böde, Schulteisz (Boris)

Közönség szórakoztató mérkőzésen 
fölényes győzelmet arattunk, Böde 
István egy remek mesterhármassal 
elérte pályafutása 500. felnőtt baj-
noki gólját. 

10. forduló, 2014.10.26
ifi: Madocsa-Mórágy 2:3 (1:0)
Vez: Antal I, Horváth T
Góllövő: Kiss, Szintai,

Erb – Szabados, Kovács Gábor, 
Kovács Gergő, Szabó E – Ujhelyi, 
Farkas, Kiss, Zemkó – Szabó R, 
(Bíró) Szintai

Ifistáink jól játszottak, de a vendé-
gek hozták a papírformát.

felnőtt: Madocsa-Mórágy 4:0 
(0:0)
Vez: Farkas F, Antal I, Horváth T
Góllövő: Kern, Hahn, Madár, 
Pápista 

Müller – Baka, (Madár) Kern, Gál, 
Magyar I – Szakács, Vörös, (Boris) 
R e i n ,  H a h n ,  ( H o s n y á n s z k i ) 
Schulteisz (Pápista) – Böde

Izgalmas meccsen jó játékkal, jó 
csapatot győztünk le.

Kiadja:
Madocsa község Önkormányzata

http://madocsa.hu
Szerkeszti:
Kiss Ferenc
20/223-4874

fecoshy@freemail.hu
Az újság bejegyzési száma:

2.9.1./1268-1/2005
Felelős kiadó:

Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nyomda:
Kerényi Nyomda, Szekszárd

12 Sport: Labdarúgás
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