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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 3/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 14. napján 17.00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 Szintai László képviselő, alpolgármester 

 Magyar István képviselő 

 Bán Bálint Géza képviselő 

 Komáromi József képviselő 

 Tarczal János képviselő 

 Törjék Gábor Ferenc képviselő 

 dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 Araczki Antalné pénzügyi tanácsadó 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

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 7 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Az ülés 

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

hogy a „Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és 

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat 

hiánypótlására” című előterjesztést 6) napirendi pontként felvételre javasolta, a „Javaslat az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására” 

című előterjesztést 7) 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: 

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

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat 

hiánypótlására” című előterjesztés 6) napirendi pontként felvételre kerül 

2) a „Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására” című előterjesztés 7) napirendi pontként felvételre 

kerül.” 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2022. (II.14.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete az írásban előzetesen megküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontokat a következők szerint módosítja: 

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

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat 

hiánypótlására” című előterjesztés 6) napirendi pontként felvételre kerül 

 

2) a „Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására ” című előterjesztés  7) napirendi pontként felvételre 

kerül. 

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 Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Ajánlatkérés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Javaslat a Duna-menti biológiai szúnyogmentesítési programhoz történő csatlakozásra és az ezzel 

kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a Madocsa Község vadgesztenyefáinak injektálásos növényvédelmére 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat hiánypótlására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítására  

Előterjesztő: polgármester” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2022. (II.14.) határozata 

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

szerint elfogadta: 

 

1)   Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Ajánlatkérés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Javaslat a Duna-menti biológiai szúnyogmentesítési programhoz történő csatlakozásra és az ezzel 

kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a Madocsa Község vadgesztenyefáinak injektálásos növényvédelmére 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat hiánypótlására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítására  

Előterjesztő: polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

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

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőjének Komáromi József 

képviselőt és Szintai László képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg.” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2022. (II.14.) határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőjének Komáromi 

József képviselőt és Szintai László képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
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1. Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadására 

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. Az ülést 

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

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Bölcskei 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadására” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2022. (II.14.) határozata 

a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

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

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi döntést 

hozza: 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. melléklete alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

 a) bevételi főösszeg: 93 234 152 Ft, 

 b) kiadási főösszeg: 93 234 152 Ft. 

2.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal intézményi szinten összevont 

működési bevételek kiadások, felhalmozási bevételek kiadások mérlegét az előterjesztés 2. melléklete 

alapján fogadja el. 

3.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási, felújítási (felhalmozási) 

kiadásait az előterjesztés 3. melléklete alapján fogadja el. 

4.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége 2022. évi 

költségvetését az előterjesztés 5. melléklete alapján az alábbiak szerint fogadja el: 

a) bevételi főösszeg: 39 133 970 Ft, 

b) kiadási főösszeg: 39 133 970 Ft. 

5.) A Képviselő-testület Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási 

tervét (finanszírozási és likviditási ütemterv) az előterjesztés 6. melléklete alapján fogadja el. 

6.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi létszámkeretét az 

előterjesztés 4. melléklete alapján fogadja el. 

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését a határozat 1–6.) pontjaiban foglaltak alapján készítse elő Bölcske Községi 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezése során  

 

Határidő: a költségvetés elfogadására: 2022. március 15. 

Felelős:   dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

                  

2. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
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Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt rendelet-tervezetet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

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

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésére” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésére” című előterjesztésben foglalt 

rendelet-tervezetet.  

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2022. (II.18) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

3. Ajánlatkérés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

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 elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság az „Ajánlatkérés a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

elvégzésére” című napirendet megtárgyalta, a benne javasolt határozati javaslatot elfogadásra 

javasolta. 

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

bocsátotta az „Ajánlatkérés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2022. (II. 14.) határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység elvégzésére irányuló ajánlatkérésről 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Ajánlatkérés a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

elvégzésére” tárgyú előterjesztést. A közszolgáltatás ellátása érdekében az előterjesztés mellékletét 
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képező ajánlattételi felhívás megküldésével az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel – nem 

közbeszerzési eljárásban – ajánlattételre: 

- TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. 6320 Solt, Fűzfa u. 25. 

- Kuszaka 2004 Bt. 6090 Kunszentmiklós, Liszt F. u. 10. 

- Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 7030 Paks, Kölesdi út 46. 

 

Határidő: az ajánlattételre 2022. február 25. 10:00 óra 

a nyertes ajánlattevő kiválasztására (és az önkormányzati rendelet megalkotására): 2022. 

március 9. 

   Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

4. Javaslat a Duna-menti biológiai szúnyogmentesítési programhoz történő csatlakozásra és az 

ezzel kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötésére 

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 elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Duna-menti 

biológiai szúnyogmentesítési programhoz történő csatlakozásra és az ezzel kapcsolatos vállalkozási 

szerződés megkötésére” 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 Duna-menti biológiai szúnyogmentesítési programhoz történő csatlakozásra és 

az ezzel kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötésére” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2022. (II. 14.) határozata 

a Duna-menti biológiai szúnyogmentesítési programhoz történő csatlakozásról és az ezzel 

kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötéséről 

   

   

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

előterjesztés 1. mellékletében található vállalkozási szerződés tartalmát megismerve úgy 

határozott, hogy csatlakozik Noxious Kft. (7020 Dunaföldvár, Paksi u. 8.) által kínált biológiai 

szúnyoggyérítési programhoz. 

 

2.) A Képviselő-testület elfogadja az 1. pontban nevesített tárgyban a Noxious Kft.-től (7020 

Dunaföldvár, Paksi u.8.) kapott, biológiai szúnyoggyérítés tárgyban a 460.000.- + ÁFA = 

584.200.- Ft értékű árajánlatot. 

 

3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti 

vállalkozási szerződést az 1. pontban megjelölt tárgyban a Noxious Kft.-vel (7020 Dunaföldvár, 

Paksi u. 8., adósz.: 14202827-2-17, képviseli: Kőszegi Dániel) kösse meg. 
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4.) Az 1.) pontban nevesített kivitelezés tekintetében a 460.000.- + ÁFA = 584.200.-Ft.  bekerülési 

költséget az önkormányzat a 2022. évi költségvetésébe betervezi és elkülöníti. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

5. Javaslat a Madocsa Község vadgesztenyefáinak injektálásos növényvédelmére 

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 elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Madocsa 

Község vadgesztenyefáinak injektálásos növényvédelmére” 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 Község vadgesztenyefáinak injektálásos növényvédelmére” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2022. (II. 14.) határozata 

a Madocsa Község vadgesztenyefáinak injektálásos növényvédelméről 

 

 

1) Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  (a továbbiakban: Képviselő-testület) – 

szem előtt tartva, hogy Madocsa településen található vadgesztenyefák különös jelentőséggel 

bírnak -, fokozott figyelmet fordít a meglévő állomány állagának hosszú távú megőrzésére. A 

vadgesztenyefák állagának megőrzése érdekében közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárás keretében árajánlatok bekérését rendeli el a 2.) pontban foglalt vadgesztenyefák 

injektálására. 

 

2) A vadgesztenyefák injektálásának helyszínei és a helyszíneken található vadgesztenyefák 

darabszámai: 

Madocsa, Kishegy utca 14db 

Madocsa, Iskola előtt 7db 

Madocsa, Tom Market előtt 1db 

Madocsa, Fő utca 27. és Községháza előtt 6db 

Madocsa, Fő utca és Kender utca sarka 6db 

Madocsa, Bölcskei utca és Újkender utca sarka 1db 

Madocsa, Sportpálya 8 db 

Madocsa, Kossuth utca 4 db    

Madocsa Község Temetőkerti vadgesztenyefái: 133 db 

Összesen: 180 db 
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3) A Képviselő-testület a 2.) pontban meghatározott vadgesztenyefák injektálásos 

növényvédelmére  az alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: 

 

a) Ujvári Péter Csaba e.v. (2143, Kistarcsa, Kolozsvári utca 2.) 

b) Növényvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2119, Pécel, Szondi utca 53.) 

c) Schüller Ákos (7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 12.) 

 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti - 

közbeszerzési értékhatár alatti - beszerzési eljárást folytassa le és a beérkezett ajánlatok 

bírálatánál a legalacsonyabb ajánlati ár szempontját figyelembe véve - a Képviselő-testület 

által átruházott hatáskörben - hirdessen eredményt és jelölje meg a nyertes ajánlattevőt, 

továbbá a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

5) A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben a 4. pontban nevesített nyertes ajánlati ár 

meghaladja a nettó 2.000.000.- Ft-ot abban az esetben a közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzési eljárást eredménytelennek kell tekinteni.  

 

6) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt maximum nettó 2.000.000.- Ft-ig 

terjedő nyertes ajánlati összeget a 2022. évi költségvetésébe betervezi és elkülöníti. 

 

Határidő: az ajánlattételi felhívás közzétételére:  2022.02.16. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

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

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat 

hiánypótlására 

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 elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke:  A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat hiánypótlására” 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 

hiánypótlására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2022. (II. 14.) határozata 

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

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” pályázati dokumentáció hiánypótlásáról 
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1)  Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a 2022. január 25-i rendkívüli nyílt ülésén a 19/2022. (I.25) határozatával döntött arról, hogy 

Madocsa Község Önkormányzata a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz 

pályázatot nyújt be a 2.) pályázati ablakban „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban. 

A pályázat címe: Madocsa, Bölcskei utca 221/1 helyrajzi számon lévő járdaburkolat felújítása. 

(224 hrsz. és a 243 hrsz. közötti 450 m-es járda szakasz) 

 

2) A pályázati anyag határidőben benyújtásra került, melyre hiánypótlás érkezett és a 

következőket kérték: A Képviselő-testületi határozat kivonata nem felel meg a minimális 

tartalmi követelményeknek (pályázat pontos címe, összköltsége, önerő mértéke százalékban és 

összegben, támogatás összege, intenzitása). A hiánypótlásra tekintettel a Képviselő-testület 

19/2022. (I.25) határozatát módosítani szükséges. 

 

3) A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1.) pontban nevesített tárgyban a pályázat összköltsége 

bruttó 14.937.387.- Ft (85%) erejéig nyújtott be pályázatot, a támogatás intenzitása 85%, 

továbbá kijelenti, hogy a beruházáshoz szükséges 15% önerőt, azaz 2.240.608.- Ft az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezi és elkülöníti.  

 
4) 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. 

 

5) Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat hiánypótlását és annak benyújtását. 

 

 

Határidő: 2022.02.16. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

7. Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítására  

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 elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására” 

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 önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2022. (II. 14.) határozata 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat egyes saját bevételeinek, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

  
  Adatok forintban 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek 2022. 2023. 2024. 2025. 

1. 
Helyi adók 

 42 000 

000     

     42 000 

000     

 42 000 

000     

  42 000 

000     

2. 

Az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

   9 000 

000     

       9 000 

000     

   9 000 

000     

    9 000 

000     

3. 
Osztalék, a koncessziós díj és a 

hozambevétel         

4. 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel         

5. 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 

      500 

000     

          500 

000     

      500 

000     

       500 

000     

6. 
Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés         

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 

 51 500 

000     

     51 500 

000     

 51 500 

000     

  51 500 

000     

Saját 

bevétel 

(7.sor) 

50 %-a   

 25 750 

000     

     25 750 

000     

 25 750 

000     

  25 750 

000     

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: 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 

 

 

 

 

Szintai László                Komáromi József 

    képviselő           képviselő 

jkv. hitelesítők 


