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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 2/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 25. napján 17.00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 Szintai László képviselő, alpolgármester 

 Magyar István képviselő 

 Bán Bálint Géza képviselő 

 Komáromi József képviselő 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Azt ülésről távol maradt: 

 Tarczal János képviselő 

 Törjék Gábor Ferenc képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke 

 

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. Az ülés 

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

hogy a „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre” 1. napirendi 

pontként felvételre javasolta, a meghívóban 7. napirendként szereplő „Javaslat a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” című napirend sorszáma 2. 

napirendre módosul. 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: 

1.) a meghívóban nem szereplő, de pótlólag elkészült „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alapból igényelt összegre” című előterjesztést 1. sorszám alatt napirendre tűzi, 

2.) a meghívóban 7. napirendként szereplő „Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának 

fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” című napirend sorszáma 2. napirendre 

módosul 

3.) a meghívó szerinti további napirendi pontok sorszáma az 1.) - 2.) pontokban foglaltak okán 

módosul.” 

 

 

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

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2022. (I.25.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete az írásban előzetesen megküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontokat a következők szerint módosítja: 

1.) a meghívóban nem szereplő, de pótlólag elkészült „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alapból igényelt összegre” című előterjesztést 1. sorszám alatt napirendre tűzi, 

2.) a meghívóban 7. napirendként szereplő „Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának 

fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” című napirend sorszáma 2. napirendre 

módosul 

3.) a meghívó szerinti további napirendi pontok sorszáma az 1.) - 2.) pontokban foglaltak okán 

módosul 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

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 a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre 

       Előterjesztő: polgármester 

 

2) Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 
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8) Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros 

közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

9) Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező 

Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Egyebek” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2022. (I.25.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

szerint elfogadta: 

 

  1)    Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre 

       Előterjesztő: polgármester 

 

2) Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros 

közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 
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9) Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező 

Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Egyebek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőjének Magyar István 

képviselőt és Komáromi József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta 

meg.” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2022. (I.25.) határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőjének Magyar István 

képviselőt és Komáromi József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre 

Előterjesztő: polgármester  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. 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 2022. évi 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre” 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 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre” 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 

18/2022. (I.25.) határozata 
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a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegről 

 

Madocsa Község Önkormányzata a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból – a Társadalmi 

Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társuláson keresztül – az alábbi részösszegeket igényli 

meg és használja fel: 

 

Sorsz. Megnevezés Támogatásra 

előirányzott (Ft) 

Igazolás módja 

1. 
Működési költségekhez 

történő hozzájárulás 
2.521.170 Ft 

Keretszerződés 

2.4.3.1 pont 

szerint 

2. Felhalmozási költségekhez 

történő hozzájárulás 

0 Ft 

Keretszerződés 

2.4.3.2 pont 

szerint 

MINDÖSSZESEN: 2.521.170 Ft  

 

 

Határidő: az alszerződés megkötésére: a Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

2. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és 

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat 

benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. 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 Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” 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 Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és 

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

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

hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2022. (I. 25.) határozata 

a „Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” pályázati dokumentáció benyújtásáról 

 

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

pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2021. évi pályázati 
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fordulójára, azon belül a 2. Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának 

fejlesztése, felújítása ablakban. A pályázat tárgya a Madocsa, Bölcskei utca 221/1 helyrajzi 

számon lévő járdaburkolat felújítása. (224 hrsz. és a 243 hrsz. közötti 450 m-es járda szakasz) 

 

2) Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsa, Bölcskei utca 

vonatkozásában fenntartási kötelezettségének eleget tesz, mely az elszámolás jóváhagyásáról 

szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart. 

 

3) A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1.) pontban nevesített tárgyban legfeljebb 15.000.000.- 

Ft erejéig nyújt be pályázatot, továbbá kijelenti, hogy a beruházáshoz szükséges legfeljebb 

1.950.000.- Ft (15%) önerőt az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezi és 

elkülöníti. 

 

4) Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat előkészítését és annak benyújtását, továbbá 

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. január 28. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

3. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására 

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 a Magyar Falu 

Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” tárgyban pályázat 

benyújtására” című napirendet megtárgyalta, a benne foglalt határozati javaslatot elfogadásra 

javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására” 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 

20/2022. (I. 25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyban pályázat benyújtásáról 

   

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

Magyar Falu Program keretein belül kiírt „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyban (pályázati azonosító: MFP-ÖTIF/2022.) legfeljebb 35.000.000.- Ft erejéig pályázatot nyújt be 

a Madocsai Temető ravatalozójának felújítására. 
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2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsai Temető ravatalozójának 

vonatkozásában fenntartási kötelezettségének eleget tesz, mely az elszámolás jóváhagyásáról szóló 

döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart. 

 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat előkészítését és annak benyújtását, továbbá 

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 8. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 

vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

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 Magyar Falu 

Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” 

tárgyban pályázat benyújtására” című napirendet megtárgyalta, a benne foglalt határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 

vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” 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 

21/2022. (I. 25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtásáról 

 

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

Magyar Falu Program keretein belül kiírt „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása” tárgyban (pályázati azonosító: MFP-UHK/2022.) legfeljebb 45.000.000.- Ft erejéig 

pályázatot nyújt be a Madocsa, Mester utca (816 hrsz) és Újkender utca (144 hrsz) felújítására. 

             

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsa, Mester utca (816 hrsz) és 

Újkender utca (144 hrsz) vonatkozásában fenntartási kötelezettségének eleget tesz, mely az elszámolás 

jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart. 

 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat előkészítését és annak benyújtását, továbbá 

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 8. 
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Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

5. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

támogatása” tárgyban pályázat benyújtására 

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 Magyar Falu 

Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” tárgyban pályázat 

benyújtására” 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 Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

támogatása” tárgyban pályázat benyújtására” 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 

22/2022. (I. 25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázati 

dokumentáció benyújtásáról 

   

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

Magyar Falu Program keretein belül kiírt „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” tárgyban 

(pályázati azonosító: MFP-BJA/2022.) legfeljebb 10.000.000.- Ft erejéig pályázatot nyújt be a 

Madocsa, Bölcskei utca 152/1 hrsz. és a 167 hrsz. közötti 280 m-es szakasz járda felújítására. 

             

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsa, Bölcskei utca vonatkozásában 

fenntartási kötelezettségének eleget tesz, mely az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba 

lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart. 

 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat előkészítését és annak benyújtását, továbbá 

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 8. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

6. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 
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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 Magyar Falu 

Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban pályázat benyújtására” 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 Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” 

tárgyban pályázat benyújtására” 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 

23/2022. (I. 25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban pályázat 

benyújtásáról 

   

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

Magyar Falu Program keretein belül kiírt „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban (pályázati 

azonosító: MFP-KOEB/2022.) legfeljebb 15.000.000.- Ft erejéig pályázatot nyújt be kommunális 

eszközök (Negri T13 kompakt, platóra szerelhető lombszívó; Campagnola EcoPlus 950 szett 

parkápoló metszőkészlet; Sicma TMX 185 szárzúzó; Linddana TP 165 mobil ágdaráló berendezés;  

Oleo Mac BC 400 T motoros kasza) beszerzésére. 

            

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a kommunális eszközök beszerzésének 

vonatkozásában fenntartási kötelezettségének eleget tesz, mely az elszámolás jóváhagyásáról szóló 

döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át tart. 

 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat előkészítését és annak benyújtását, továbbá 

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 5. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

7. Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcím” tárgyban pályázat benyújtására 

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 a 

Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” tárgyban 

pályázat benyújtására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 

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

bocsátotta a „Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása jogcím” tárgyban pályázat benyújtására” 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 

24/2022. (I. 25.) határozata 

a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” 

tárgyban pályázat benyújtásáról 

   

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

Belügyminisztérium által kiírásra került „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” tárgyban 

legfeljebb 20.000.000.- Ft erejéig pályázatot nyújt be a Madocsa, Zöldmező utca (736/2 hrsz.) 

felújítására.            

  

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsa, Zöldmező utca (736/2 hrsz.) 

vonatkozásában fenntartási kötelezettségének eleget tesz, mely az elszámolás jóváhagyásáról szóló 

döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart. 

 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat előkészítését és annak benyújtását, továbbá 

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 4. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

8. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására  

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. 

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

Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására ” 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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására ” 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 
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25/2022. (I. 25.) határozata 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése”  tárgyban pályázat benyújtásáról 

   

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

pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 azonosítószámú 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra a Madocsai Sportcsarnok komplex 

felújítása tárgyban. 

             

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsai Sportcsarnok vonatkozásában a 

pénzügyi befejezésétől számított öt évig biztosítani kell a tervidőszakos felülvizsgálatát és 

regisztráltságát a Polgármesterek Szövetségénél. 

 

3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat előkészítését és annak benyújtását, továbbá 

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó 

területspecifikus mellékletében található. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

9. Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező 

Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

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 Madocsa 

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend, valamint 

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására” 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 Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét 

képező Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat 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 

26 /2022. (I.25.) határozata 

a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend, 

valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról 

 

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

Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját és annak mellékletét képező Házirendet, 

Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 2022. február 1. 

napjával történő hatályba lépéssel jóváhagyja és elfogadja. 
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2.) A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 

Szakmai Programja és annak mellékletei hatálybalépésével egyidejűleg a Madocsa Alapszolgáltatási 

Központnak  

- a Képviselő-testület 11/2012. (II.8.) határozatával elfogadott és a Képviselő-testület  9/2014. 

(II.5.), valamint 78/2018. (V.23.) határozatával módosított Szakmai Programját, 

 - a Képviselő-testület 10/2012. (II.08.) határozatával elfogadott és a Képviselő-testület 

78/2018. (V.23.) határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá 

 - jelenleg hatályos Házirendjét 

hatályon kívül helyezi. 

 

3.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a jelen határozatban foglaltak pozitív elbírálása esetén – 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületét megillető – fellebbezési jogáról lemond minden 

érintett szerv, vagy hatóság eljárása során. 

 

Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére: 2022. február 10. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

10. Egyebek 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Magyar István                Komáromi József 

    képviselő           képviselő 

jkv. hitelesítők 


