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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 6/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 27. napján 17.00 órai 

kezdettel megtartott munkaterv szerinti,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 Komáromi József képviselő 

 Magyar István képviselő 

 Tarczal János képviselő 

az eskütételt követően Tarczal József  képviselő 

 dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Azt ülésről távol maradt: 

 Szintai László képviselő, alpolgármester 

 Bán Bálint Géza képviselő 

 

Megjelentek:    

  Molnárné Kiss Éva Anita óvodavezető 

  Gaszner Róbert tűzoltó alezredes 

  Tarczal Jánosné Madocsai Nyugdíjasklub vezetője 

  Lénárt Gyula Madocsa Sportegyesület vezetője 

  Szalai András Madocsai Polgárőr Egyesület vezetője 

  Szalai Andrásné HVB vezető 

  Somogyi Mariann rendezvényszervező 

 

 

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

képviselő és Bán Bálint Géza képviselő igazoltan van távol. Az ülés napirendjének módosítását 

javasolta. Szavazásra bocsátott a következő határozati javaslatot, a napirendi pontok módosításáról: 

„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait a meghívóhoz 

képest az alábbiak szerint módosította: 

1.) A „Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi bizottsága új elnökének és külsős 

tagjának megválasztására” című előterjesztés 2. napirendi pontként felvételre került 

2.) A „Tájékoztatás a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról” című 

előterjesztés 3. napirendi pontként felvételre került 

3.) A „Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól” című előterjesztés 4. 

napirendi pontként felvételre került 

4.) A „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” című előterjesztés 19. napirendi pontként felvételre került 

5.) A „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” című előterjesztés 20. napirendi pontként felvételre került 

6.) A meghívó szerinti 13. napirendi pont sorszáma 1.-re módosult 
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7.) A meghívó szerinti 2. napirendi pont sorszáma 5.-re módosult 

8.) A meghívó szerinti 5. napirendi pont sorszáma 6.-ra módosult 

9.) A meghívó szerinti 6. napirendi pont sorszáma 7.-re módosult 

10.)  A meghívó szerinti 1. napirendi pont sorszáma 8.-ra módosult 

11.)  A meghívó szerinti 10. napirendi pont sorszáma 9.-re módosult 

12.)  A meghívó szerinti 7. napirendi pont sorszáma 10.-re módosult 

13.)  A meghívó szerinti 3. napirendi pont sorszáma 11.-re módosult 

14.)  A meghívó szerinti 4. napirendi pont sorszáma 12.-re módosult 

15.)  A meghívó szerinti 8. napirendi pont sorszáma 13.-ra módosult 

16.)  A meghívó szerinti 9. napirendi pont sorszáma 14.-re módosult 

17.)  A meghívó szerinti 11. napirendi pont sorszáma 15.-re módosult 

18.)  A meghívó szerinti 12. napirendi pont sorszáma 16.-ra módosult 

19.)  A meghívó szerinti 14. napirendi pont sorszáma 17.-re módosult 

20.)  A meghívó szerinti 15. napirendi pont sorszáma 18.-ra módosult 

21.)  A meghívó szerinti 16. napirendi pont sorszáma 21.-re módosult” 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2022. (IV.27.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait a meghívóhoz 

képest az alábbiak szerint módosította: 

1.) A „Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi bizottsága új elnökének és külsős 

tagjának megválasztására” című előterjesztés 2. napirendi pontként felvételre került 

2.) A „Tájékoztatás a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról” című 

előterjesztés 3. napirendi pontként felvételre került 

3.) A „Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól” című előterjesztés 4. 

napirendi pontként felvételre került 

4.) A „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” című előterjesztés 19. napirendi pontként felvételre került 

5.) A „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” című előterjesztés 20. napirendi pontként felvételre került 

6.) A meghívó szerinti 13. napirendi pont sorszáma 1.-re módosult 

7.) A meghívó szerinti 2. napirendi pont sorszáma 5.-re módosult 

8.) A meghívó szerinti 5. napirendi pont sorszáma 6.-ra módosult 

9.) A meghívó szerinti 6. napirendi pont sorszáma 7.-re módosult 

10.)  A meghívó szerinti 1. napirendi pont sorszáma 8.-ra módosult 

11.)  A meghívó szerinti 10. napirendi pont sorszáma 9.-re módosult 

12.)  A meghívó szerinti 7. napirendi pont sorszáma 10.-re módosult 

13.)  A meghívó szerinti 3. napirendi pont sorszáma 11.-re módosult 

14.)  A meghívó szerinti 4. napirendi pont sorszáma 12.-re módosult 

15.)  A meghívó szerinti 8. napirendi pont sorszáma 13.-ra módosult 

16.)  A meghívó szerinti 9. napirendi pont sorszáma 14.-re módosult 

17.)  A meghívó szerinti 11. napirendi pont sorszáma 15.-re módosult 

18.)  A meghívó szerinti 12. napirendi pont sorszáma 16.-ra módosult 

19.)  A meghívó szerinti 14. napirendi pont sorszáma 17.-re módosult 
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20.)  A meghívó szerinti 15. napirendi pont sorszáma 18.-ra módosult 

21.)  A meghívó szerinti 16. napirendi pont sorszáma 21.-re módosult” 

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 megüresedett önkormányzati képviselői hely betöltésére 

Előterjesztő: HVB elnök 

 

2.) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi bizottsága új elnökének és külsős tagjának 

megválasztására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Tájékoztatás a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról  

Előterjesztő: jegyző 

 

 

4.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól 

Előterjesztő: jegyző 

 

5.) Javaslat a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2021. évi munkájáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének tűzvédelmi helyzetéről 

szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: jegyző 

 

9.) Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló 

megvitatására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.)  Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek 

elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.)  Javaslat a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 
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12.)  Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati 

pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.)  Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítő feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.)  Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.)  Javaslat a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatása szabályainak megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.)  Javaslat a madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

17.)  Javaslat a Madocsai Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztására 

Előterjesztő: jegyző 

 

18.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

19.)  Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

20.)  Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

21.)  Egyebek” 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2022. (IV.27.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1.) Javaslat megüresedett önkormányzati képviselői hely betöltésére 

Előterjesztő: HVB elnök 
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2.) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi bizottsága új elnökének és külsős tagjának 

megválasztására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Tájékoztatás a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról  

Előterjesztő: jegyző 

 

 

4.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól 

Előterjesztő: jegyző 

 

5.) Javaslat a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2021. évi munkájáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének tűzvédelmi helyzetéről 

szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: jegyző 

 

9.) Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló 

megvitatására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.)  Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek 

elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.)  Javaslat a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.)  Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati 

pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.)  Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítő feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.)  Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.)  Javaslat a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatása szabályainak megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 
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16.)  Javaslat a madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására  

Előterjesztő: polgármester 

 

17.)  Javaslat a Madocsai Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztására 

Előterjesztő: jegyző 

 

18.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

19.)  Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

20.)  Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

21.)  Egyebek 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Komáromi József és Magyar István képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József képviselőt és Magyar István képviselőt, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg.” 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2022. (IV.27.) határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József 

képviselőt és Magyar István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat megüresedett önkormányzati képviselői hely betöltésére 

Előterjesztő: HVB elnök 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Szalai Andrásné a Madocsai Helyi Választási Bizottság Elnöke:  Törjék Gábor Ferenc helyi 

önkormányzati képviselő 2022. március 21. napjával lemondott képviselői megbízatásáról.  
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

29. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a képviselő lemondásával megbízatása megszűnik.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) 

bekezdésben foglaltak szerint, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a következő 

legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt lép. 

 

A Helyi Választási Bizottság a 2022. április 26-án tartott ülésén, a 2019. évi települési önkormányzati 

képviselő választás eredményjegyzőkönyve alapján megállapította, hogy Tarczal József (független 

jelölt) 237 szavazattal a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért 

képviselőjelölt. A HVB a lemondás folytán megüresedett egyéni listás képviselői mandátumot Tarczal 

József képviselő részére kiadta. Tarczal József a képviselői megbízást írásban tett nyilatkozatában 

vállalta. A Helyi Választási Bizottság az 1/2022. (IV.26.) határozatában úgy döntött, hogy az új 

képviselő-testületi tag részére a képviselői megbízólevél kiadásának és az eskü letételének törvényes 

akadálya nincs. 

A Helyi Választási Bizottság a megbízólevél képviselő részére történő átadására vonatkozóan a 

hatáskörét átruházta a HVB elnökére. 

 

Kérem Tarczal Józsefet, hogy tegye le képviselői esküjét. Kérem a jelenlévőket, hogy az eskütételhez 

szíveskedjenek felállni. 

Tarczal József képviselő az alábbi esküt a képviselő-testület előtt letette, melynek szövegét a Madocsai 

Helyi Választási Bizottság Elnöke olvasta elől, majd az eskü letételéről az okmányt aláírta és átvette: 

 

„ Én Tarczal József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Madocsa település fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv külön mellékletét képezi. 

Tarczal József önkormányzati képviselő az eskütételt követően részt vett a szavazásban. 

 

2. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi bizottsága új elnökének és külsős tagjának 

megválasztására 

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. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi 

bizottsága új elnökének és külsős tagjának megválasztására” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot. 

 

 

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

 

 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2022. (IV.27.) határozata 

a Pénzügyi Bizottság elnökének, külsős tagjának és belsős tagjának megválasztásáról 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

121/2019. (X.28.) határozatával megválasztotta a Pénzügyi Bizottság tagjait 2019. november 1. napjától. 

A Pénzügyi Bizottságban történt – az előterjesztésben részletezett – személyi változásokra tekintettel a 

Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

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

Komáromi Évát az 59/2020. (III.1.) határozatával – 2020. március 13. napjától kezdődően - a Pénzügyi 

Bizottság nem képviselő tagjának választotta meg. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 

Komáromi Éva bizottsági tag e megbízatásáról 2021. június 23. napján Madocsa Község 

Polgármesterénél írásban benyújtotta lemondását, melyben a lemondás időpontjaként 2021. június 23. 

napját határozta meg. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy Komáromi Éva Pénzügyi Bizottsági tagsága – lemondása okán 

-  2021. június 23. napjával megszűnt.  

 

2.) A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy Törjék Gábor Ferenc helyi önkormányzati képviselő 

2022. március 21. napjával lemondott önkormányzati képviselői megbízatásáról, továbbá pénzügyi 

bizottsági tagságáról – a Pénzügyi Bizottság elnökének Komáromi József önkormányzati képviselőt 

2022. április 28. napjától megválasztja. 

 

3.) A Képviselő-testület a Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti - és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 90. § (1) bekezdése alapján a 

Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának Tarczal Józsefet 2022. május 3. napjától megválasztja. 

 

4.) A Képviselő-testület az SZMSZ 90. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság nem képviselő 

tagjának Zajacsné Rátkai Anitát 2022. május 3. napjától megválasztja. 

 

5.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Képviselő-testület tagjainak névsorát az SZMSZ 1. 

függelékeként, továbbá a Pénzügyi bizottság tagjainak névsorát az alábbiak szerint az SZMSZ 2. 

függelékeként közzé kell tenni: 

 a Pénzügyi Bizottság 

a) elnöke: Komáromi József önkormányzati képviselő 

b) a képviselő-testület tagjai közül választott tagjai:  

Magyar István önkormányzati képviselő 

Tarczal József önkormányzati képviselő 

c) nem képviselő tagjai: 

Wolf Istvánné 

Zajacsné Rátkai Anita 

  

 

Határidő:  2.) pont: 2022. április 28. 

       3.) és 4.) pont: 2022. május 3. 

Felelős:  Baksa Ferenc polgármester 

 

 

3. Tájékoztatás a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról  

Előterjesztő: jegyző 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Ismertette a képviselői összeférhetetlenség és méltatlanság szabályait. 
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Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Tájékoztatás a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról ” 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 

67/2022. (IV.27.) határozata 

az  összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályok megismeréséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarczal József helyi önkormányzati 

képviselőre, valamint Zajacsné Rátkai Anita, a Pénzügyi bizottság nem képviselő tagjára vonatkozó 

összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul vette. 

 

Határidő: -     összeférhetetlenség esetén annak megszüntetésére:  

 Tarczal József képviselő: 2022. május 26. (tekintettel a képviselői mandátum 

kiosztására vonatkozó HVB ülés időpontjára),  

Zajacsné Rátkai Anita bizottsági tag: 2022. június 2. (tekintettel a megválasztásának 

időpontjára) 

- a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő kérelem benyújtására: 

Tarczal József képviselő: 2022. május 26. (tekintettel a képviselői mandátum kiosztására 

vonatkozó HVB ülés időpontjára), 

Zajacsné Rátkai Anita bizottsági tag: 2022. június 2. (tekintettel a megválasztásának 

időpontjára) 

- igazolás benyújtására az adatbázisba való felvételének megtörténtéről: Tarczal József  

képviselő, Zajacsné Rátkai Anita bizottsági tag az adatbázisba történő felvételére 

irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig kötelesek a 

képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételük megtörténtét 

Felelős:    -    az összeférhetetlenség és méltatlanság bejelentésére: Tarczal József képviselő, Zajacsné 

Rátkai Anita bizottsági tag 

- az összeférhetetlenség és méltatlanság előzetes vizsgálatára: a Pénzügyi Bizottság, 

- az esetleges összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására: a Képviselő-testület 

 

4. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól 

Előterjesztő: jegyző 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Ismertette a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályait. 

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

bocsátotta a „Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól” 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 

68/2022. (IV.27.) határozata 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megismeréséről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tarczal 

József, a Képviselő-testület tagja, valamint Zajacsné Rátkai Anita, a Pénzügyi bizottság nem képviselő 

tagja vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.  
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Határidő: vagyonnyilatkozat megtételére:  

Tarczal József képviselő vonatkozásában: 2022. május 26. (tekintettel a képviselői 

mandátum kiosztására vonatkozó HVB ülés időpontjára) 

Zajacsné Rátkai Anita, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja vonatkozásában: 2022. 

május 2. (tekintettel a megválasztásának időpontjára) 

 

Felelős: vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ellenőrzéséért és a jelentés Képviselő-testület elé 

terjesztéséért: a Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

5. Javaslat a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság korelnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a 2022. évi 

Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 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 Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

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 

69/2022.(IV.27.) határozata 

az önkormányzat 2022. évi rendezvényterve elfogadásáról 

 

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

2022. évi rendezvénytervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület az egyes rendezvényekre az előterjesztés 2. melléklete szerint meghatározott 

pénzügyi keretet biztosítja mindösszesen 4.029.455 Ft összegben, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.18.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet I.3 sora tartalmazza. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi rendezvénytervben foglalt 

kötelezettségvállalásra az előterjesztés 2. mellékletében meghatározott fedezet erejéig, továbbá 

felhatalmazza a rendezvényekhez szükséges szerződések megkötésére. 

  

Határidő: a rendezvénytervben foglaltak szerint 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

6. Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság és a Dunaföldvári Rendőrőrs 2021. évi munkájáról  

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. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság és a 

Dunaföldvári Rendőrőrs 2021. évi munkájáról” 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 

70/2022. (IV. 27.) határozata 

a Paksi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Rendőrkapitányság 2021. évi 

munkájáról szóló beszámolót – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – megismerte és 

elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

7. Javaslat a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének tűzvédelmi 

helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására 

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. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

működési területének tűzvédelmi helyzetéről szóló tájékoztató 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 

71/2022. (IV. 27.) határozata 

a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának megtárgyalásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak 

a Madocsa község tűzvédelmi helyzetéről szóló 2021. évi beszámolóját – az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal – megismerte és elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

8. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: jegyző 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 
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Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző: Ismertette a hatályon kívül helyezni kívánt rendeleteket és a hatályon 

kívül helyezés okát. 

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 egyes 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére” című napirendet megtárgyalta, az 

előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet tervezetet javasolta elfogadásra. 

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

bocsátotta a „Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére” című 

előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet tervezetet. 

 

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

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2022. (V.10.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

9. Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló 

megvitatására 

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 civil 

szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló megvitatására” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló 

megvitatására” című előterjesztésben foglalt I. határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2022. (IV.27.) határozata 

a Madocsai Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Polgárőr Egyesület 2021. 

évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta, azzal, hogy az elszámolólapon 

feltüntetett 4999 Ft maradványt a Madocsai Polgárőr Egyesület Madocsa Község 

Önkormányzatának visszautalja. 
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 Határidő: azonnal 

 Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló megvitatására” című előterjesztésben foglalt II. 

határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2022. (IV.27.) határozata 

a Madocsai Nyugdíjasklub 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Nyugdíjasklub 2021. évi 

támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló megvitatására” című előterjesztésben foglalt III. 

határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2022. (IV.27.) határozata 

a Madocsai Református Egyházközség 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Református 

Egyházközség 2021. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta. 

 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló megvitatására” című előterjesztésben foglalt IV. 

határozati javaslatot. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2022. (IV.27.) határozata 
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a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 2021. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsáért Környezetvédelmi és 

Kulturális Értékőrző Egyesület 2021. évi támogatás felhasználásáról készült beszámolóját 

elfogadta. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló megvitatására” című előterjesztésben foglalt V. 

határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2022. (IV.27.) határozata 

 

a Madocsa Sportgyesület 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Sportgyesület 2021. évi 

támogatás felhasználásáról készült beszámolóját elfogadta. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

10. Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek 

elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi. 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság korelnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

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

szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek 

elbírálására” című előterjesztésben foglalt I. 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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77/2022. (IV. 27.) határozata 

a Madocsai Nyugdíjasklub 2022. évi támogatásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. (II.22.) határozatával a 

civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról döntött. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázati kiírásnak megfelelően 

benyújtott pályázata alapján – amely az előterjesztés mellékletét képezi – a Madocsai 

Nyugdíjasklub részére az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. 

(II. 20.) önkormányzati rendelet alapján 350.000 Ft működési támogatást állapít meg. 

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési 

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztésben foglalt II. határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2022. (IV. 27.) határozata 

a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2022. évi támogatásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. (II.22.) határozatával a 

civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról döntött. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázati kiírásnak megfelelően 

benyújtott pályázata alapján – amely az előterjesztés mellékletét képezi – a Madocsai 

Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 

rendjéről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján 1.200.000 Ft működési 

támogatást állapít meg. 

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési 

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztésben foglalt III. határozati 

javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2022. (IV. 27.) határozata 

a Madocsai Református Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. (II.22.) határozatával a 

civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról döntött. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázati kiírásnak megfelelően 

benyújtott pályázata alapján – amely az előterjesztés mellékletét képezi – a Madocsai 

Református Egyházközség részére az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről 
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szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján 350.000 Ft működési támogatást állapít 

meg. 

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési 

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztésben foglalt IV. határozati 

javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2022. (IV. 27.) határozata 

a Madocsa Markáns Sport és Hagyományőrző Lovas Egyesület 2022. évi támogatásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. (II.22.) határozatával a 

civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról döntött. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázati kiírásnak megfelelően 

benyújtott pályázata alapján – amely az előterjesztés mellékletét képezi – a Madocsa Markáns 

Sport és Hagyományőrző Lovas Egyesület részére az államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján 300.000 Ft 

működési támogatást állapít meg. 

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési 

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztésben foglalt V. határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2022. (IV. 27.) határozata 

a Madocsa Sportegyesület 2022. évi támogatásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. (II.22.) határozatával a 

civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról döntött. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázati kiírásnak megfelelően 

benyújtott pályázata alapján – amely az előterjesztés mellékletét képezi – a Madocsa 

Sportegyesület részére az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. 

(II. 20.) önkormányzati rendelet alapján 1.200.000 Ft működési támogatást állapít meg. 

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési 

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztésben foglalt VI. határozati 

javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2022. (IV. 27.) határozata 

a Madocsai Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. (II.22.) határozatával a 

civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról döntött. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázati kiírásnak megfelelően 

benyújtott pályázata alapján – amely az előterjesztés mellékletét képezi – a Madocsai Polgárőr 

Egyesület részére az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II. 

20.) önkormányzati rendelet alapján 505.000 Ft működési támogatást állapít meg. 

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési 

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztésben foglalt VII. határozati 

javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2022. (IV. 27.) határozata 

a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 2022. évi 

támogatásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2022. (II.22.) határozatával a 

civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról döntött. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázati kiírásnak megfelelően 

benyújtott pályázata alapján – amely az előterjesztés mellékletét képezi – a Madocsáért 

Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület részére az államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján 400.000 

Ft működési támogatást állapít meg. 

 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

11. Javaslat a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” 

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 

84/2022. (IV. 27.) határozata 

a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekéréséről 

 

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

pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2021. évi pályázati 

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) melyre a 

JETA-20-2021 pályázati azonosítószám alatt támogatói okiraban részesült. 

 

2.) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kivitelezés elvégzésére az alábbi vállalkozókat kéri fel 

a kivitelezési munkák elvégzése tekintetében (Madocsa területén járdaburkolat felújítása) 

ajánlattételre: 

 

- Hegedűs-Tolna Kft. (7130 Tolna, Ybl Miklós u. 13.) 

 

- UNIVER Kft. (7030 Paks, Zápor u. 49.) 

 

- MICROCENTER-PAKS Kft. (7030 Paks, Akác u. 49.) 

 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi dokumentációt készítse 

elő és azt a 2.) pontban megjelölt vállalkozók számára küldje meg.  

 

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 bruttó 15.000.000.- Ft-ot abban az esetben a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárást eredménytelennek kell tekinteni.  

 

 

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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12. Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati 

pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. 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 

Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati 

pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 

85/2022. (IV. 27.) határozata 

a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekéréséről 

 

  

1.) Madocsa Község Önkormányzata fontosnak tartja, hogy az Önkormányzat udvarában található 

szolgálati pihenőhelyiség felújításon essen át. 

A pihenő az évek során leromlott, nem a mai kornak megfelelő állapotban van. 

Fontos lenne, hogy a karbantartó munkatársak számára egy minden igényt kielégítő pihenő helyiség 

kerüljön kialakításra. A pihenő teljes felújításon esne át, amely során kialakításra kerülne egy 

zuhanyzó, egy kisebb teakonyha és pihenőhelyiség. A munkálatok érintenék a víz és villamos 

vezetékek cseréjét, új fűtés készülne lapradiátorral, új nyílászárók kerülnének beépítésre és 

álmennyezet készülhetne el. 

 

2.) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kivitelezés elvégzésére az alábbi vállalkozókat kéri fel 

a kivitelezési munkák elvégzése tekintetében (Madocsa Község Önkormányzatának udvarában 

elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség felújítása) ajánlattételre: 

 

- Magyarics Kft. (7026 Madocsa, Mester u. 18.) 

 

- PPI Kft. (7030 Paks, Tolnai út 2.) 

 

- Kalo-Vass Bt. (6300 Kalocsa, Nád u. 10.) 

 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi dokumentációt készítse 

elő és azt a 2.) pontban megjelölt vállalkozók számára küldje meg.  
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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 bruttó 5.000.000.- Ft-ot abban az esetben a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárást eredménytelennek kell tekinteni.  

 

 

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

13. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítő 

feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi és családsegítő feladatainak ellátásáról” 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 

86/2022.(IV.27.) határozata 

az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva megismerte a gyermekjóléti szolgálat és a jegyzői gyámhatóság éves munkájáról 

szóló „átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról” szóló beszámolót és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

értesítése 2022. május 31-ig 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

14. Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság korelnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 
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Komáromi József a pénzügyi-bizottság korelnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a 2021. évi belső 

ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés 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 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés 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 

87/2022. (IV. 27.) határozata 

2021.évi belső ellenőrzési  jelentés jóváhagyásáról 

 

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

Paksi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja által 2021. évben lefolytatott ellenőrzéseiről 

készült és BE/26/2022. iktatószámon megküldött ellenőrzési jelentését az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal megismerte és azt jóváhagyja.  

 

Határidő: a Paksi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja részére megküldésre:     

      2022. május 20. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

15. Javaslat a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatása szabályainak megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi. 

Baksa Ferenc polgármester: Érintettsége okán kizárását kérte a szavazásból és indítványozta a 

következő határozati javaslat elfogadását: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Baksa Ferenc polgármestert a 2022. évi cafetéria-juttatása szabályainak megállapításáról szóló 

döntéshozatalból – személyes érintettségének bejelentése okán, kérésére, - kizárja.” 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2022. (IV.27.) határozata 

Baksa Ferenc polgármester szavazásból való kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baksa Ferenc polgármestert a 2022. évi  

cafetéria-juttatása szabályainak megállapításáról szóló döntéshozatalból – személyes érintettségének 

bejelentése okán, kérésére, - kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

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. 



22 

 

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

2022. évi cafetéria-juttatása szabályainak 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 a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatása szabályainak megállapítására” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül- Baksa Ferenc polgármester nem vett részt 

a szavazásban-   az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

89/2022. (IV.27.) határozata  

a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának szabályairól 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsa Község Polgármesterét 

megillető cafetéria-juttatás 2022. évi keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg 

biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek 

megfizetésére is. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester cafetéria- juttatása 

igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére  vonatkozóan a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője által 1/2021.(X.29.) utasítással kiadott  a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 

közszolgálati szabályzatában foglalt rendelkezéseket rendeli el alkalmazni. 

 

Határidő: 2022. január 1-től 2022. december 31-ig folyamatos 

Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

16. Javaslat a madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására  

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság korelnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

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

044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására” című napirendet megtárgyalta, 

az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

aláírására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2022.(IV.27.) határozata 
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a Madocsa 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájárulás aláírásáról 

 

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

az előterjesztés 1., és 2. mellékletét megismerve a madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 

 

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

mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2022. május 20. 

Felelős: polgármester 

 

17. Javaslat a Madocsai Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztására 

Előterjesztő: jegyző 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi. 

 

Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, HVI vezető: Ismertette a Madocsai Helyi Választási Bizottságba póttag 

megválasztásának okát. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Madocsai Helyi Választási Bizottságba 

póttag megválasztására” 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 

91/2022. (IV.27.) határozata 

a Madocsai Helyi Választási Bizottság új póttagjának megválasztásáról 

 

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

90/2019. (VIII.28.) határozatával – a Helyi Választási Iroda Vezetője indítványa alapján - a Helyi 

Választási Bizottság tagjainak az alábbi választópolgárokat választotta meg: 

a)  a Helyi Választási Bizottság tagjai: 

1. Somogyi Viktor,   

2. Kisné Szalai Mária, 

3. Szalai Andrásné. 

b) a Helyi Választási Bizottság póttagjai: 

1. Baksa Istvánné, 

2. Boldog Istvánné. 

 

2.) A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy Somogyi Viktor helyi választási bizottsági tag elhunyt, 

így megbízatása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 34. § (1) bekezdés f) pontja 

alapján 2021. szeptember 30. napjával megszűnt, és helyére a 35. § (1) bekezdés szerint ugyanezen 

időponttal Baksa Istvánné póttag lépett – a helyi választási bizottság megüresedett póttagi helyére, 

harmadik sorszám alatt Biczó Bálintné választópolgárt 2022. április 28. napjától megválasztja. 

 

3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Helyi Választási Bizottság jelen határozat 2.)  pontjában 

foglalt – harmadik sorszám alatt megválasztott - póttagjának a  jelölést elfogadó nyilatkozata, 
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összeférhetetlenségi nyilatkozata, valamint lakcíme és elérhetősége a MAD/683/2022. iktatószámú 

ügyiratban található. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, HVI vezető 

 

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2022.(IV.27.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 

− 41/2022. (II.22.) a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 

− 44/2022. (II.22.) a szavazatszámláló bizottsági  tagok  megválasztásáról 

− 52/2022.(III.22.) Törjék Gábor Ferenc önkormányzati képviselői, továbbá pénzügyi bizottsági 

tagságáról benyújtott lemondása tudomásul vételéről 

− 53/2022.(III.22.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan 

közszolgáltató kiválasztásáról 

− 54/2022.(III.22.) Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadásáról 

− 55/2022.(III.22.) a Packeta Hungary Kft. csomagautomata telepítése tárgyban haszonkölcsön 

szerződés jóváhagyásáról 

− 56/2022. (III.22.) a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása 11. számú módosításának elfogadásáról 

− 57/2022. (III.22.) a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő, a Paksi Központi orvosi 

ügyelet működtetéséhez szükséges települési hozzájárulás emeléséről 

− 58/2022.(III.22.) az Edumarket Kft.-vel szándéknyilatkozat aláírásáról 

− 59/2022. (III.22.) a Madocsa, Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

− 60/2022.(III.22.) a Madocsai Református Egyházközséggel ingatlan és ingó vagyontárgyak 

használatba adásáról szerződés megkötéséről 

− 61/2022.(III.22.) a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan eladásáról 

 

határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  
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19. Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság korelnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

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

Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című 

napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” 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 

93/2022. (IV. 27.) határozata 

a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban árajánlatok 

bekéréséről 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Madocsai Református Általános Iskola 

központi fűtésében csőtörés történt.  

Az iskolában a vezetékek a hőközpont kivételével mindenhol rejtve, aljzatban vagy falban 

haladnak. Az épület rendeltetésszerű használata során egy szakaszon, ahol a vezetékek a 

padozatban haladnak, csőtörés következett be. 

Az iskola közfeladatot lát el, így az a fűtés meghibásodása miatt hosszabb időre nem zárhat be, 

hogy azt javítani tudják. Ennek okán a földszinten egy szakaszon a csővezetékeket szabadon 

szereltté kell tenni. 

 

2.) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kivitelezés elvégzésére az alábbi vállalkozókat kéri fel 

a kivitelezési munkák elvégzése tekintetében (Madocsai Református Általános Iskola 

nyílászáróinak mázolása) ajánlattételre: 

 

- MAJÓBI Kft. (7030 Paks, Cecei utca 13.) 

 

- UNIVERSAL-Therm Kft. (2459 Rácalmás, Kereskedők u. 5.) 

 

- RUFF Épületgépészeti Kft. (7026 Madocsa, Fő utca 23.) 

 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi dokumentációt készítse 

elő és azt a 2.) pontban megjelölt vállalkozók számára küldje meg.  

 

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 
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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 bruttó 6.000.000.- Ft-ot abban az esetben a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárást eredménytelennek kell tekinteni.  

 

 

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

20. Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság korelnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

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

Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című 

napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” 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 

94/2022. (IV. 27.) határozata 

a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok 

bekéréséről 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Madocsai Református Általános Iskola 

külső nyílászárói, ablakrácsai, a ragalja egy része és az előtetők mázolása vált aktuálissá. 

A nyílászárók állapota az évek során az időjárás és a használat következtében leromlottak, állaguk 

megóvása érdekében külső mázolásuk elengedhetetlen. 

A mázolási munkák során nem csak a külső nyílászárók, hanem azok ablakrácsai, a ragalja egy 

része és az előtetők festése is szükséges. 

 

2.) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kivitelezés elvégzésére az alábbi vállalkozókat kéri fel 

a kivitelezési munkák elvégzése tekintetében (Madocsai Református Általános Iskola 

nyílászáróinak mázolása) ajánlattételre: 

 

- Pásztor József e.v. (6080 Szabadszállás, Arany János utca 17.) 
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- Szabó Balázs e.v. (6080 Szabadszállás, Bethlen Gábor utca 7.) 

 

- Ubornyák Károly (6080 Szabadszállás, Szigligeti köz 2.) 

 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi dokumentációt készítse 

elő és azt a 2.) pontban megjelölt vállalkozók számára küldje meg.  

 

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 bruttó 3.500.000.- Ft-ot abban az esetben a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárást eredménytelennek kell tekinteni.  

 

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

21. Egyebek 

Tarczal József képviselő: Érdeklődött a Madocsai Posta ügyéről. 

Baksa Ferenc polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 2022. április 28. napján tárgyalást 

fog folytatni a Magyar Posta képviselőivel. 

Magyar István képviselő: Tájékoztatta a jelenlévőket az ötletládában felmerült kérdésről. 

Baksa Ferenc polgármester: Tájékoztatást adott a bánya ügyéről. Szavazásra bocsátotta a következő 

határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 27. 

napján kelt Dr. Gajdics Ágnes Gabriella ügyvéd Asszony a madocsai bánya ügyében „Kifogás az eljárás 

szabálytalansága ellen” tárgyú levelét támogatja.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2022. (IV. 27.) határozata 

a madocsai bánya ügyében „Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen” tárgyú levél támogatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 27. napján kelt Dr. Gajdics 

Ágnes Gabriella ügyvéd Asszony a madocsai bánya ügyében „Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen” 

tárgyú levelét támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Dr. Gajdics Ágnes Gabriella levele a jegyzőkönyvhöz mellékleve. 
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Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, a 

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 18.23 órakor bezárta. 

 

 

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

polgármester                jegyző 

 

 

 

Komáromi József                            Magyar István 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 


