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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 5/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 22. napján 17.00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 Komáromi József képviselő 

 Magyar István képviselő 

 Bán Bálint Géza képviselő 

 Tarczal János képviselő 

 dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Azt ülésről távol maradt: 

 Szintai László képviselő, alpolgármester 

 Törjék Gábor Ferenc képviselő (lemondás miatt) 

 

Baksa Ferenc polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte dr. Orbán 

Zsuzsanna jegyző asszonyt a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Szintai László 

képviselő igazoltan van távol, Törjék Gábor Ferenc lemondott képviselői tisztségéről. Az ülés 

napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolta tárgyalásra, azzal a módosítással, 

hogy a „Javaslat Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői megbízatásáról továbbá pénzügyi 

bizottsági tagságáról való lemondásának tudomásul vételére” című előterjesztést 1.) napirendi 

pontként felvételre javasolta. Az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 

módosítására a következő határozati javaslat elfogadását tette fel szavazásra: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Képviselő testülete az írásban előzetesen megküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontokat a következők szerint módosítja: 

a „Javaslat Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői megbízatásáról továbbá 

pénzügyi bizottsági tagságáról való lemondásának tudomásul vételére” című előterjesztés 

1.) napirendi pontként felvételre kerül.” 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2022. (III.22.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete az írásban előzetesen megküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontokat a következők szerint módosítja: 

a „Javaslat Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői megbízatásáról továbbá 

pénzügyi bizottsági tagságáról való lemondásának tudomásul vételére” című előterjesztés 

1.) napirendi pontként felvételre kerül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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Baksa Ferenc polgármester: A napirendi pontok módosítására tekintettel szavazásra bocsátotta a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendi pontjait a következők szerint elfogadta: 

 

1. Javaslat Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői megbízatásáról továbbá pénzügyi 

bizottsági tagságáról való lemondásának tudomásul vételére 

Előterjesztő: polgármester 

2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan 

közszolgáltató kiválasztására, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

     Előterjesztő: polgármester 

 

3. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadására 

    Előterjesztő: polgármester 

 

4. Javaslat a Packeta Hungary Kft. csomagautomata telepítése tárgyban haszonkölcsön szerződés           

jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása 11. számú módosításának elfogadására  

    Előterjesztő: polgármester 

     

6. Javaslat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő, a Paksi Központi orvosi ügyelet   

működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás emelésére 

     Előterjesztő: polgármester 

  

7. Javaslat az EduMarket Kft.-vel szándéknyilatkozat aláírására 

     Előterjesztő: polgármester 

     

8. Javaslat a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlására 

     Előterjesztő: polgármester 

      

9. Javaslat a Madocsai Református Egyházközséggel ingatlan és ingó vagyontárgyak használatba 

adásáról szerződés megkötésére 

     Előterjesztő: polgármester 

 

10. Javaslat a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan eladására 

     Előterjesztő: polgármester 

     

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

     Előterjesztő: polgármester 

      

12.  Egyebek” 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2022. (III.22.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait a következők 

szerint elfogadta: 

 

1. Javaslat Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői megbízatásáról továbbá pénzügyi 

bizottsági tagságáról való lemondásának tudomásul vételére 

Előterjesztő: polgármester 

2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan 

közszolgáltató kiválasztására, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

     Előterjesztő: polgármester 

 

3. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadására 

    Előterjesztő: polgármester 

 

4. Javaslat a Packeta Hungary Kft. csomagautomata telepítése tárgyban haszonkölcsön szerződés           

jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása 11. számú módosításának elfogadására  

    Előterjesztő: polgármester 

     

6. Javaslat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő, a Paksi Központi orvosi ügyelet   

működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás emelésére 

     Előterjesztő: polgármester 

  

7. Javaslat az EduMarket Kft.-vel szándéknyilatkozat aláírására 

     Előterjesztő: polgármester 

     

8. Javaslat a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlására 

     Előterjesztő: polgármester 

      

9. Javaslat a Madocsai Református Egyházközséggel ingatlan és ingó vagyontárgyak használatba 

adásáról szerződés megkötésére 

     Előterjesztő: polgármester 

 

10. Javaslat a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan eladására 

     Előterjesztő: polgármester 

     

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

12. Egyebek 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Tarczal János és Bán Bálint Géza képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal János képviselőt és Bán Bálint Géza képviselőt, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg.” 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2022. (III.22.) határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal János 

képviselőt és Bán Bálint Géza képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői megbízatásáról továbbá pénzügyi 

bizottsági tagságáról való lemondásának tudomásul vételére 

Előterjesztő: polgármester  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Mivel a 

napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat Törjék Gábor Ferenc 

önkormányzati képviselői megbízatásáról továbbá pénzügyi bizottsági tagságáról való lemondásának 

tudomásul vételére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

52/2022.(III.22.) határozata  

Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői, továbbá pénzügyi bizottsági tagságáról 

benyújtott lemondása tudomásul vételéről 

 

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

Törjék Gábor Ferenc  önkormányzati képviselői, továbbá pénzügyi bizottsági tagságáról benyújtott 

lemondását tudomásul veszi. A lemondás 2022. március 21. napján került benyújtásra, melyben a 

lemondás időpontjaként is ugyanezen nap lett megjelölve. 

 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői, továbbá 

pénzügyi bizottsági tagsága megszűnésének időpontja - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 30. § (4) bekezdése szerint -  2022. március 21. napja. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lemondás tényéről a Madocsai Helyi 

Választási Bizottságot és a Tolna Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

 

Határidő: 2022. március 23. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 



5 

 

2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan 

közszolgáltató kiválasztására, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

     Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan közszolgáltató kiválasztására, 

továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című napirendet megtárgyalta, a benne javasolt 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan 

közszolgáltató kiválasztására, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül  az alábbi határozatot 

hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

53/2022.(III.22.) határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozóan közszolgáltató kiválasztásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére benyújtott ajánlatok 

alapján megállapítja, hogy az ajánlatkérés eredményes volt és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásra 

egyetlen ajánlat érkezett be, a TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft.  (6320 Solt, Fűzfa u. 25.) 

ajánlattevőtől. 

A TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft.  (6320 Solt, Fűzfa u. 25.) ajánlattevő az ajánlattételi 

felhívásban megjelölt határidőn belül, valamint az ajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően nyújtotta 

be ajánlatát, így az általa benyújtott ajánlat érvényes. Ajánlattevő által megajánlott díj a következő: 

 

lakossági szállításnál: 2.287,-Ft/m3 + áfa, mely összegből 

az alapdíj: 1.762,-Ft/m3 + áfa 

az ürítési díj: 525,-Ft/m3 + áfa 

 

2) Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyban kiírt, közbeszerzési 

eljárásnak nem minősülő eljárás nyertesének a TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft.  (6320 Solt, 

Fűzfa u. 25.)   ajánlattevőt nyilvánítja, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot tette, így – az előterjesztés 

6. mellékletét képező – közszolgáltatási szerződés a 2022. május 7. és 2032. május 6. közötti időszakra 

vele kerül megkötésre, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő:  szerződéskötésre az érvényes ajánlatot tevővel: 2022. március 31. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglalt rendelet tervezet elfogadását javasolta a 

Képviselő-testületnek. Felkérte a Pénzügyi Bizottság korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 

bizottsági ülésen elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság az előterjesztésben 

szereplő rendelet tervezetet elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta az előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2022. (IV.6.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

3. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat Madocsa 

Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadására” című napirendet megtárgyalta, a 

benne javasolt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadására” 

című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

54/2022.(III.22.) határozata 

Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadásáról 

 

1.) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése 

alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Madocsa Község 

Önkormányzatának jelenleg a 2022. évre vonatkozóan nincsen olyan értékű beruházása, amely a 

közbeszerzési értékhatárt meghaladná.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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4. Javaslat a Packeta Hungary Kft. csomagautomata telepítése tárgyban haszonkölcsön 

szerződés jóváhagyására  

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Packeta 

Hungary Kft. csomagautomata telepítése tárgyban haszonkölcsön szerződés jóváhagyására” című 

napirendet megtárgyalta, a benne javasolt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a Packeta Hungary Kft. csomagautomata telepítése tárgyban haszonkölcsön 

szerződés jóváhagyására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2022.(III.22.) határozata 

a Packeta Hungary Kft. csomagautomata telepítése tárgyban haszonkölcsön szerződés 

jóváhagyásáról 

 

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

az előterjesztés 1., 2. és 3. mellékletét megismerve haszonkölcsön szerződést köt a Packeta 

Hungary Kft.-vel, (továbbiakban: vállalkozás)  mely szerződés keretein belül a Madocsa 551/8 

hrsz-ú 0,7 m2 területet ingyenes használatba adja  a vállalkozás részére Z-BOX 

csomagautomata telepítése céljából. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban említett, az előterjesztés 1. 

mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására. 

 

Határidő: a vállalkozó értesítésére 2022. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

5. Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása 11. számú módosításának elfogadására 

Előterjesztő: polgármester  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Paks és 

Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 11. számú 

módosításának elfogadására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 



8 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása 11. számú módosításának elfogadására” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2022. (III.22.) határozata 

a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

11. számú módosításának elfogadásáról 

  

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

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 11. számú 

módosítását elfogadja az alábbi tartalommal: 

A Társulási Megállapodásból törlésre kerülnek a 49-51. §-ok, melyek a bizottságokkal kapcsolatos 

szabályozást tartalmazzák. 

2.) A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás jelen határozat 1. 

pontja szerinti, 11. számú módosításának, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: a Társulási Tanács részére megküldeni: 2022. március 26. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

6. Javaslat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő, a Paksi Központi orvosi 

ügyelet   működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás emelésére 

  Előterjesztő: polgármester  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke:  A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Paksi 

Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő, a Paksi Központi orvosi ügyelet   működtetéséhez 

szükséges települési hozzájárulás emelésére” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő, a Paksi Központi orvosi 

ügyelet   működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás emelésére” című előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2022. (III.22.) határozata 

a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő, a Paksi Központi orvosi ügyelet 

működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás emeléséről 

  

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Paksi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának javaslatát az Emergency Service Kft.-vel kötött feladat-ellátási 
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megállapodás útján ellátott központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás 

10 %-os emelése tárgyában, melynek alapján Madocsa település 1921 fős lakosságszámának 

függvényében 2022. április 1-től a fizetendő hozzájárulás havi összegét 219.653,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: a megemelt települési hozzájárulás alkalmazására 2022. április 1-től folyamatosan 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

7. Javaslat az EduMarket Kft.-vel szándéknyilatkozat aláírására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke:   A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat az EduMarket 

Kft.-vel szándéknyilatkozat aláírására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat az EduMarket Kft.-vel szándéknyilatkozat aláírására” című előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2022.(III.22.) határozata 

az Edumarket Kft.-vel szándéknyilatkozat aláírásáról 

 

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

az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. mellékletét megismerve az EduMarket Kft. Digitális Oktatási 

Piactér elnevezésű projektjével kapcsolatos szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban említett, az előterjesztés 4. 

mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 

 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

8. Javaslat a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 
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Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Madocsa, 

Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlására” című napirendet megtárgyalta, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlására” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2022. (III.22.) határozata 

a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

 

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

határozott, hogy 5 millió Ft-ért megvásárolja a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlant az 

előterjesztés mellékletét képező szerződés szerint. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

3.) A Képviselő-testület a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlásához szükséges 

összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az 4. melléklet 6. sora terhére biztosítja. 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. március 31. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

9. Javaslat a Madocsai Református Egyházközséggel ingatlan és ingó vagyontárgyak 

használatba adásáról szerződés megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Madocsai 

Református Egyházközséggel ingatlan és ingó vagyontárgyak használatba adásáról szerződés 

megkötésére” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a Madocsai Református Egyházközséggel ingatlan és ingó vagyontárgyak 

használatba adásáról szerződés megkötésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2022.(III.22.) határozata 

a Madocsai Református Egyházközséggel ingatlan és ingó vagyontárgyak használatba adásáról 

szerződés megkötéséről 
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1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a Madocsa Község Önkormányzata és a Madocsai Református Egyházközösség közötti,  a 

madocsai 771 helyrajzi szám alatt felvett, 3437 m2 nagyságú, kivett általános iskola, konyha 

és udvar megnevezésű ingatlan és az ingatlanban található ingóságok használatba adásáról 

szóló szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a madocsai 

1118/1. hrsz. alatt felvett, Madocsa belterületén lévő, 2481 m2 területű, kivett sportcsarnok 

megjelölésű ingatlan használati jogának biztosításáról szóló használati szerződést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1.) pontjában megjelölt, 

az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező szerződések aláírására. 

 
Határidő: a szerződések aláírására: 2022. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

10. Javaslat a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan eladására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a dombóvári 

0329/23 hrsz-ú ingatlan eladására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan eladására” című előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2022.(III.22.) határozata 

a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan eladásáról 

 

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

az előterjesztés 1., 2., és 3. mellékletét megismerve a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlanról az 

eladói nyilatkozatot aláírja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban említett, az előterjesztés 3. 

mellékletét képező eladói nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

korelnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Jelentés a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2022.(III.22.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 

− 31/2022. (II.14.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére irányuló ajánlatkérésről 

− 32/2022. (II.14.) a Duna-menti biológiai szúnyogmentesítési programhoz történő 

csatlakozásról és az ezzel kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötéséről 

− 33/2022. (II.14.) a Madocsa Község vadgesztenyefáinak injektálásos növényvédelméről 

− 34/2022. (II.14.) a „Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Gyalogos és 

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” pályázati 

dokumentáció hiánypótlásáról 

− 39/2022. (II.22.) a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása jogcím” tárgyban pályázati dokumentáció hiánypótlásáról 

− 40/2022. (II.22.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

− 42/2022. (II.22.) a polgármester és a képviselő-testület tagjai 2022. évi vagyonnyilatkozat-

tételi  

kötelezettségének teljesítéséről 

− 45/2022 (II.22.) a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási 

szerződés megkötéséről 

− 46/2022 (II.22.) a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

− 47/2022 (II.22.) a MELO-TEX Kft.-vel fennálló közétkeztetésről szóló vállalkozási szerződés 

módosításáról a táplálék allergiás étkezés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel 

− 48/2022 (II.22.) a Bölcske község településrendezési eszközei módosításának 

véleményezéséről 

határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  
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12. Egyebek 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, a 

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 17.30 órakor bezárta. 

 

 

Baksa Ferenc     K.m.f.    dr. Orbán Zsuzsanna 

polgármester                    jegyző 

 

 

 

Tarczal János                            Bán Bálint Géza 

    képviselő           képviselő 

jkv. hitelesítők 


