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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 4/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 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 

 Törjék Gábor Ferenc 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 

  

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 6 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Szintai László 

képviselő igazoltan van távol. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat 

javasolta tárgyalásra, azzal a módosítással, hogy a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési 

feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának 

emelkedésére tekintettel” című előterjesztést 9) napirendi pontként felvételre javasolta, a „Javaslat 

Bölcske község településrendezési eszközei módosításának véleményezésére” című  előterjesztést 10) 

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 MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés 

módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel” 

című előterjesztés 9) napirendi pontként felvételre kerül 

2) a „Javaslat Bölcske község településrendezési eszközei módosításának véleményezésére” 

című előterjesztés 10) napirendi pontként felvételre kerül.” 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2022. (II.22.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete az írásban előzetesen megküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontokat a következők szerint módosítja: 
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1) a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés 

módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel” 

című előterjesztés 9) napirendi pontként felvételre kerül 

2) a „Javaslat Bölcske község településrendezési eszközei módosításának véleményezésére” 

című előterjesztés 10) 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 Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcím” tárgyban pályázat hiánypótlására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde beiratkozási időpontjának 

meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

5) Javaslat a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására 

Előterjesztő: jegyző 

 

7) Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

9) Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a 

táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel 

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Javaslat Bölcske község településrendezési eszközei módosításának véleményezésére 

Előterjesztő: polgármester” 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2022. (II.22.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

szerint elfogadta: 

 

1) Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcím” tárgyban pályázat hiánypótlására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde beiratkozási időpontjának 

meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

5) Javaslat a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására 

Előterjesztő: jegyző 

 

7) Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

9) Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a 

táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel 

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Javaslat Bölcske község településrendezési eszközei módosításának véleményezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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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.” 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2022. (II.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 a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcím” tárgyban pályázat hiánypótlására 

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 

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

felújítása jogcím” tárgyban pályázat hiánypótlására” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2022. (II. 22.) határozata 

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

tárgyban pályázati dokumentáció hiánypótlásáról 

   

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

testület) a 2022. január 25-i rendkívüli nyílt ülésén a 24/2022. (I.25) határozatával döntött 
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arról, hogy Madocsa Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be belterületi utak, járdák, 

hidak felújítása tárgyban. 

A pályázat tárgya a 7026 Madocsa, Zöldmező út 736/2 hrsz.; 1-14-es házszámig történő 

felújítása. 

 

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). A hiánypótlásra tekintettel a Képviselő-testület 24/2022. (I.25) 

határozatát módosítani szükséges. 

 

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

bruttó 19.900.938.- Ft erejéig nyújtott be pályázatot, melyből az igényelt támogatás bruttó 

összege 16.915.797. Ft. A Képviselő-testület továbbá kijelenti, hogy a beruházáshoz 

szükséges 2.985.141.- Ft (15%) önerőt az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezi 

és elkülöníti. 

 

4) A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsa, Zöldmező 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: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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. Szavazásra 

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

határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül  az alábbi határozatot 

hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2022.(II.22.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 

− 4/2022. (I.19.) a közétkeztetésről szóló vállalkozási szerződés módosításáról a bölcsődei 

étkezésre tekintettel 
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− 5/2022. (I.19.) a Madocsa külterület 012/14 hsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból Madocsa 

Község Önkormányzata tulajdonrészét képező földterület haszonbérleti szerződésének 

megkötéséről 

− 6/2022. (I.19.) a Madocsa településnév felvételéről és használatáról Káli Zsuzsanna őstermelő 

részére 

− 7/2022. (I.19.) a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi nyári nagytakarítás 

−  alatti ügyeleti idejének jóváhagyásáról 

− 8/2022. (I.19.) Madocsa Község Önkormányzata 2022-2025 időszakra vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervének – belső ellenőrzés – elfogadásáról 

− 9/2022. (I.19.) Madocsa Község Önkormányzata képviselő-testülete 2022. február és 2023. 

január közötti munkatervének elfogadásáról  

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

− 19/2022. (I.25.) a „Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Gyalogos és 

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” pályázati 

dokumentáció benyújtásáról 

− 20/2022. (I.25.) a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők 

infrastrukturális fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtásáról 

− 21/2022. (I.25.) a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 

vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtásáról 

− 22/2022. (I.25.) a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

támogatása” pályázati dokumentáció benyújtásáról 

− 23/2022. (I.25.) a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” 

tárgyban pályázat benyújtásáról 

− 24/2022. (I.25.) a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása jogcím” tárgyban pályázat benyújtásáról 

− 25/2022. (I.25.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”  tárgyban pályázat benyújtásáról 

− 26/2022. (I.25.) a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét 

képező Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról 

 

határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

3. Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődébe történő óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatt 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 Madocsai 

Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődébe történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására” 

című napirendet megtárgyalta, a benne javasolt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
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Molnárné Kiss Éva Anita óvodavezető: Azért adtunk meg ilyen rövid beiratkozási időpontot, mert 

több dolgozó beteg, hosszú ideig táppénzen lesz. A bölcsődében dolgozói hiány van, így a meglévő 

állománnyal kell ellátni a feladatokat. Az egész napot az csoportban töltik. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődébe történő óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2022. (II.22.) határozata 

a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini 

Bölcsőde 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Az óvodai beiratkozás időpontja, helye: 

 

2022. április 20. (szerda) 08.00 -12.00 

2022. április 21. (csütörtök) 13.00 - 17.00  

Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 7026 Madocsa Paksi u. 19. 

 

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

 

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

gondoskodjon a nevelési-oktatási intézmények működéséről  és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1a) bekezdés szerinti 

közzétételről. 

 

Határidő: beiratkozással kapcsolatos közzététel: 2022. március 31. 

Felelős: Baksa Ferenc  polgármester 

Közreműködik: Molnárné Kiss Éva Anita óvodavezető 

 

4. Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: pénzügyi-bizottság elnöke 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság megállapította, hogy 

mindenki határidőben benyújtotta a vagyonnyilatkozatát. 

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

bocsátotta a „Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2022. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

42/2022. (II.22.) határozata  

a polgármester és a képviselő-testület tagjai 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi  

kötelezettségének teljesítéséről 

 

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

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

2022. évi  vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről – a jegyzőkönyvhöz mellékelt 

előterjesztés szerinti tartalommal – megismerte és  tudomásul vette.  

 

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

valamennyi tagja 2022. január 31-ig eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének. 

 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  

 

5. Javaslat a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás 

megtárgyalására 

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 civil 

szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására” 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 civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás 

megtárgyalására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2022. (II.22.) határozata 

a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról 

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

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

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

és működő civil szervezetek részére. 

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

elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a Pályázati felhívást a Rendelet előírásai szerint tegye 

közzé. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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6. Javaslat a Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására 

Előterjesztő: jegyző 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Ismertette a Szavazatszámláló bizottsággal kapcsolatos tudnivalókat. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az 

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

bocsátotta a „Javaslat a Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására” című előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta 

 

Madocsa  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

44/2022. (II.22.) határozata 

a szavazatszámláló bizottsági  tagok  megválasztásáról 

 

1.) Madocsa  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a helyi választási iroda 

vezetőjének indítványa  alapján – a szavazatszámláló bizottságok tagjainak – települési szinten - a 

következő személyeket választja meg: 

 

1. Bánné Vörös Klára  Madocsa, Akácfa u. 31. 

2. Farkasné Tuza Melinda  Madocsa, Fő u. 29. 

3. Gabnainé Benics Zsuzsanna Madocsa, Ady E. u. 58. 

4. Jakab Andrásné   Madocsa, Akácfa u. 37. 

5. Kánnainé Géringer Dóra Madocsa, Malom u. 4. 

6. Kissné Gelencsér Klára  Madocsa, Kossuth u. 55. 

7. Koszorus Aranka  Madocsa, Ady E. u. 52. 

8. Laposáné Sashalmi Ilona Madocsa, Bölcskei út 76. 

9. Madárné Törjék Ibolya  Madocsa, Kert u. 6. 

10. Sántáné Csörgei Margit  Madocsa, Örsihegyi út 4/A. 

11. Seregné Klippel Szilvia  Madocsa, Torony u. 5. 

12. Somogyi Mariann  Madocsa, Torony u. 4. 

13. Szabóné Kovács Annamária Madocsa, Bölcskei út 126. 

14. Tarczal Gyuláné  Madocsa, Akácfa u. 19. 

15. Tarczal Jánosné   Madocsa, Bölcskei út 6. 

16. Tubáné Krausz Renáta  Madocsa, Bölcskei út 72. 

17. Ujhelyi Jánosné   Madocsa, Mester u. 13. 

18. Zajacsné Rátkai Anita  Madocsa, Torony u. 6. 

 

2.) Az SZSZB tagoknak jelölt személyektől a jelölést elfogadó, továbbá az összeférhetetlenség 

kérdésében aláírt nyilatkozata a HVI vezetője részére benyújtásra kerültek, melyek a MAD/255/2022. 

iktatószámú ügyiratban kerültek dokumentálásra. 

 

 

Határidő: a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános 

választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart 

Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző/HVI vezető 
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7. Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötésére 

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 a 

gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási 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 gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási 

szerződés megkötésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

45/2022. (II.22.) határozata  

a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötéséről 

 

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

állatvédelmi tárgyú jogszabály, a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és 

elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) 

Korm. rendelet megjelenésére tekintettel úgy határoz, hogy új megbízási szerződést köt a gyepmesteri 

feladatokat jelenleg is ellátó, Alpha-vet Kft.-vel (székhely: 1194 Budapest, Hoffher Albert utca 38-

40.).  

 

2.) A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, gyepmesteri, állatmentési 

tevékenység ellátására vonatkozó – az Önkormányzat, mint megbízó és az Alpha-Vet Kft., mint 

megbízott közötti –  Megbízási szerződést azzal, hogy a szerződés rendelkezéseit 2022. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

Az új megbízási szerződés a felek között fennálló folyamatos jogviszonyt rendezi, és a tárgyban 

korábban létrejött, a Képviselő-testület 98/2018. (VI.27.) határozatával elfogadott megbízási szerződés 

az új szerződés aláírásával egyidejűleg hatályát veszti. 

A szerződésben foglalt tevékenység megbízási díját az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület 

(a feltüntetett árak nettó árak): 

Alap 

díj/hó/település 

21 nap/db Bódító szer Befogási 

díj 

Km 

(telephelytől-

telephelyig) 

Egyedi kijárás 

km 

11.040 Ft 8.909 Ft 5.520 Ft 2.429  Ft 151 Ft 206 Ft 

 

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

mellékletét képező új megbízási szerződés és az esetleges jövőbeni szerződésmódosítások aláírására.  
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Határidő: a megbízási szerződés aláírására: 2022. február 28. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

8. Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

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 elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a 2022. évi 

közművelődési-szolgáltatási terv 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 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2022. (II.22.) határozata 

a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadásáról 

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

helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet alapján az 

éves Szolgáltatási tervet megtárgyalta. 

2.) A Képviselő-testület a Szolgáltatási tervet – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – 

elfogadja. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
 

9. Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés 

módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel  

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 elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

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

Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a táplálék allergiás 

étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel” 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 MELO TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés 
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módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2022. (II.22.) határozata 

a MELO-TEX Kft.-vel fennálló közétkeztetésről szóló vállalkozási szerződés módosításáról a 

táplálék allergiás étkezés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel 

  

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

megállapítja, hogy Madocsa Község Önkormányzata, valamint a MELO-TEX Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság között 2012. május 22. napjától vállalkozási szerződés (a 

továbbiakban: közétkeztetési szerződés) van hatályban az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények - továbbá a 2017. szeptember 1. napjától életbe lépett módosítással - a Madocsai 

Református Egyházközség által működtetett általános iskola ellátottjai és dolgozói közétkeztetési 

feladatainak ellátása, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő főzőkonyha üzemeltetése és 

ételhulladék elszállítása tárgyában.  

 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott közétkeztetési szerződés módosítását az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szerződésmódosítás 

rendelkezéseit 2022. február 1. napjától kell alkalmazni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. A szerződésmódosításra az élelmiszerek, bérek és egyéb költségek árának növekedése, 

valamint jogszabályváltozások  miatt kerül sor.  

 

3.) A Képviselő-testület a közétkeztetést biztosító vállalkozó részére a táplálék allergiás óvodai és 

iskolai étkezésért fizetendő szolgáltatási díj/vállalkozói díj (nyersanyagköltség és rezsiköltség)  

adagonkénti összegét 2022. február 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Óvoda: 

Étkezés      nyersanyag norma      rezsi         nettó ár           Áfa 27%                   Bruttó ár  

 

 a) tízórai:         90,50                       88,69          179,19             48,38                     227,57  /nap/ adag 

 b) ebéd:          392                          384,16          776,16           209,56                    985,72  /nap/ adag 

 c) uzsonna:       90,50                       88,69          179,19             48,38                    227,57  /nap/ adag 

Összesen:        573                          561,54       1.134,54           306,32                 1440,86   /nap/adag 

 

Iskola: 

Étkezés      nyersanyag norma      rezsi         nettó ár           Áfa 27%                   Bruttó ár  

 

 a) tízórai:         103                        100,94           203,94             55,06                    259       /nap/ adag 

 b) ebéd:            466                        456,68           922,68           249,12                 1.171,80  /nap/ adag 

 c) uzsonna:       103                        100,94           203,94             55,06                   259       /nap/ adag  

Összesen:          672                        658,56        1.330,56           359,24                1.689,80   /nap/adag 

 

 

Határidő: a vállalkozói díj alkalmazására: 2022. február 1-től kezdődően folyamatos 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

10. Javaslat Bölcske község településrendezési eszközei módosításának véleményezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi. 
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Baksa Ferenc polgármester: Szükséges véleményeznünk Bölcske község településrendezési 

eszközeinek módosítását. 

Tarczal János képviselő: A vasút mindkét oldalán régészeti lelőhely található. 

Bán Bálint Géza képviselő: A földek minőségét ismertette. 

Magyar István képviselő: Ésszerű lenne a régi laktanya felé elvezetni az utat. 

Baksa Ferenc polgármester: Nem szeretnék a kastély felé elvezetni a forgalmat. 

Törjék Gábor Ferenc képviselő: Tájkép-védelmi övezetbe esik az említett terület, ez nem kizáró ok, 

csupán nem szerencsés. 

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

bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Bölcske Község településrendezési eszközeinek 

módosításáról szóló, 2022. február 1. napján kelt, adatszolgáltatásra vonatkozó felkérésére az alábbi 

nyilatkozatot teszi: A Képviselő-testület „Bölcske Településrendezési eszközeinek módosítása” tárgyú 

tájékoztatást megismerte, annak 8. pontjában foglalt önkormányzati tulajdonú – vasút melletti – 0696 

és 0390 hrsz-ú területeken a Paksi Ipari Park Kft-vel közösen ipari park kialakítására tervezett 

módosítási szándékot nem támogatja. A Képviselő-testület az 1-7. és 9. pontban foglalt módosítási 

szándékot tudomásul vette.” 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2022. (II. 22.) határozata 

a Bölcske község településrendezési eszközei módosításának véleményezéséről 

   

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

Bölcske Község településrendezési eszközeinek módosításáról szóló, 2022. február 1. napján kelt, 

adatszolgáltatásra vonatkozó felkérésére az alábbi nyilatkozatot teszi:  

A Képviselő-testület „Bölcske Településrendezési eszközeinek módosítása” tárgyú tájékoztatást 

megismerte, annak 8. pontjában foglalt önkormányzati tulajdonú – vasút melletti – 0696 és 0390 

hrsz-ú területeken a Paksi Ipari Park Kft-vel közösen ipari park kialakítására tervezett módosítási 

szándékot nem támogatja. 

A Képviselő-testület az 1-7. és 9. pontban foglalt módosítási szándékot tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, a polgármester úr a Képviselő-

testület nyílt ülését 18.10 órakor bezárta. 

 

 

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

polgármester                    jegyző 

 

 

 

Tarczal János                            Bán Bálint Géza 

    képviselő           képviselő 

jkv. hitelesítők 


