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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 7/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján 17.10 órai 

kezdettel megtartott munkaterv szerinti,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 Szintai László képviselő, alpolgármester 

 Komáromi József képviselő 

 Magyar István képviselő 

 Tarczal János képviselő 

 Tarczal József  képviselő 

            17: 30 órától  Bán Bálint Géza képviselő 

 dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Megjelentek:    

 Molnárné Kiss Éva Anita      óvodavezető 

 

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

Zsuzsanna jegyző asszonyt és Vitéz Bertalan András aljegyző urat a Képviselő-testület munkaterv 

szerinti, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülést 

határozatképesnek nyilvánította.  Az ülés napirendi pontjait illetően a következőket ismertette: A 

„Javaslat a Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törlésére” című, a 

meghívó szerinti 7. napirend sorszámát 1.-re módosítani javasolta, a „Javaslat a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi 

költségvetés módosítására” című, a meghívó szerinti 1. napirend sorszámát 2.-re módosítani javasolta, 

a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására” című, a meghívó 

szerinti 2. napirend sorszámát 3.-ra módosítani javasolta, a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című, a meghívó szerinti 

3. napirend sorszámát 4.-re módosítani javasolta, a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini 

Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására” 

című, a meghívó szerinti 4. napirend sorszámát 5.-re módosítani javasolta, a „Javaslat a Madocsai 

Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolójának elfogadására, valamint a tevékenységének 

értékelésére” című, a meghívó szerinti 5. napirend sorszámát 6.-ra módosítani javasolta, a „Javaslat a 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítására” a meghívó szerinti 6. napirend sorszámát 7.-re módosítani javasolta, a „Javaslat a 

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

korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 10. napirendi pontként felvételre 

javasolta, a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek 

megtárgyalására” című előterjesztést 11. napirendi pontként felvételre javasolta, a  „Javaslat a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát település” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést 12. napirendi pontként felvételre javasolta, a  „Javaslat a főépítészi 

feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére” című előterjesztést 13. napirendi 

pontként felvételre javasolta, az „Egyebek” című, a meghívó szerinti 10. napirend sorszáma 14.-re 

módosul.  Szavazásra bocsátott a következő határozati javaslatot, a napirendi pontok módosításáról: 
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„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait a meghívóhoz 

képest az alábbiak szerint módosította: 

 

1.) a „Javaslat a Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési 

tilalom törlésére” című, a meghívó szerinti 7. napirend sorszáma 1.-re módosul 

2.) a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására” című, 

a meghívó szerinti 1. napirend sorszáma 2.-ra módosul 

3.) a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására” 

című, a meghívó szerinti 2. napirend sorszáma 3.-ra módosul 

4.) a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására” című, a meghívó szerinti 3. napirend 

sorszáma 4.-re módosul 

5.) a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődében a 2022/2023. 

nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására” című, a 

meghívó szerinti 4. napirend sorszáma 5.-re módosul 

6.) a „Javaslat a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolójának 

elfogadására, valamint a tevékenységének értékelésére” című, a meghívó szerinti 5. 

napirend sorszáma 6.-ra módosul 

7.) a „Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítására” a meghívó szerinti 6. napirend sorszáma 

7.-re módosul 

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

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést 10. napirendi pontként felvételre kerül 

9.) a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek 

megtárgyalására” című előterjesztést 11. napirendi pontként felvételre kerül 

10.)  a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

„Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 12. 

napirendi pontként felvételre kerül 

11.)  a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 

megkötésére” című előterjesztést 13. napirendi pontként felvételre kerül 

12.) az „Egyebek” című, a meghívó szerinti 10. napirend sorszáma 14.-re módosul.” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2022. (V.25.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

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

képest az alábbiak szerint módosította: 

 

1.) a „Javaslat a Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési 

tilalom törlésére” című, a meghívó szerinti 7. napirend sorszáma 1.-re módosul 

2.) a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására” című, 

a meghívó szerinti 1. napirend sorszáma 2.-ra módosul 
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3.) a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására” 

című, a meghívó szerinti 2. napirend sorszáma 3.-ra módosul 

4.) a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására” című, a meghívó szerinti 3. napirend 

sorszáma 4.-re módosul 

5.) a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődében a 2022/2023. 

nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására” című, a 

meghívó szerinti 4. napirend sorszáma 5.-re módosul 

6.) a „Javaslat a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolójának 

elfogadására, valamint a tevékenységének értékelésére” című, a meghívó szerinti 5. 

napirend sorszáma 6.-ra módosul 

7.) a „Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítására” a meghívó szerinti 6. napirend sorszáma 

7.-re módosul 

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

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést 10. napirendi pontként felvételre kerül 

9.) a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek 

megtárgyalására” című előterjesztést 11. napirendi pontként felvételre kerül 

10.)  a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

„Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 12. 

napirendi pontként felvételre kerül 

11.)  a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 

megkötésére” című előterjesztést 13. napirendi pontként felvételre kerül 

12.) az „Egyebek” című, a meghívó szerinti 10. napirend sorszáma 14.-re módosul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

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

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

napirendi pontjait a következők szerint elfogadta: 

 

1.) Javaslat a Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására  

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben 

indítandó óvodai csoportok számának meghatározására  
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Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Javaslat a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolójának elfogadására, 

valamint a tevékenységének értékelésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.)  Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.)  Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát 

település” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.)  Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.)  Egyebek” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2022. (V.25.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

 

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

elfogadta: 

 

1.) Javaslat a Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására  
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Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására  

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben 

indítandó óvodai csoportok számának meghatározására  

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Javaslat a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolójának elfogadására, 

valamint a tevékenységének értékelésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.)  Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.)  Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát 

település” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.)  Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.)  Egyebek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Szintai László és Tarczal János képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a következő 

határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Szintai László képviselőt és Tarczal János 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 

98/2022. (V.25.) határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Szintai László 

képviselőt és Tarczal János képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

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

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

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő 

elidegenítési és terhelési tilalom törlésére” 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 

99/2022.(V.25.) határozata 

Madocsa, 281/11 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja, hogy az ingatlan nyilvántartásba 32394/1989.06.07 határozatszámon 

bejegyzett Madocsa belterület 281/11 hrsz-ú (természetben: 7026 Madocsa, Akácfa utca 44.) 

ingatlan vonatkozásában Madocsa Község Önkormányzata javára bejegyzett beépítési 

kötelezettség és az ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom törlésre 

kerüljön. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

vonatkozó eljárás megindítására. 

 

3.) A Földhivatali eljárás során keletkező 6600 Ft eljárási illeték megfizetésére az ügyfél köteles. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  
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2. Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

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

foglalt határozati javaslatok 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. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi 

költségvetés módosítására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt I. és II. határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására” című előterjesztésben foglalt I. határozati 

javaslatot, mely a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról 

szól. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

100/2022. (V.25.) határozata 

a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal  

2021. évi költségvetése előirányzatainak módosítását az előterjesztés 1-3. melléklete szerinti 

tartalommal  elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

  

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

Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés 

módosítására” című előterjesztésben foglalt II. határozati javaslatot, mely a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szól. 

  

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101 /2022. (V.25.) határozata 

a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

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

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi 

határozatot hozza: 
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1.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadását és bevételét előirányzat-

csoportonkénti és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 4.  melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási célú 

bevételek kiadások mérlegét az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3)  A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal beruházási, felújítási kiadásait az 

előterjesztés 6. melléklete szerint hagyja jóvá. 

4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a   Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 1 727 885,- Ft, 

melyből a Hivatal bölcskei székhelyének pénzmaradványa 759 804,- Ft, a Hivatal Madocsai 

Kirendeltségének pénzmaradványa 968 081,- Ft, melyet az előterjesztés 7. melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

5) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonkimutatását az 

előterjesztés 8.  melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

6.) A Képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlegét az előterjesztés 9.  

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

3. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

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

foglalt rendelet-tervezet 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. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat az önkormányzat 

2021. évi költségvetési rendeletének módosítására” 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 az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására” című 

előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

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

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

4. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

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

foglalt határozati javaslat, valamint rendelet-tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az 
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ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság 

elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat az önkormányzat 

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot és önkormányzati rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, mely az önkormányzat 2021. 

évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szól. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2022.(V.25.) határozata 

az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az előterjesztés 2. melléklete szerinti 

tartalommal megismerte az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolóját és az Önkormányzat 

2021. évi költségvetésének összevont  mérlegét 577.715.120,-Ft bevételi főösszeggel - amiből 

401.879.795,-Ft költségvetési bevétel és 175.835.325,-Ft finanszírozási bevétel -,  továbbá 

417.008.805,-Ft összevont kiadási főösszeggel - amiből a költségvetési kiadások 412.059.867,-Ft és a 

finanszírozási kiadások 4.948.938,-Ft - elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztésben 

foglalt önkormányzati rendelet-tervezetet.  

 

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

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának végrehajtásáról 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

5. Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben 

indítandó óvodai csoportok számának meghatározására  

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.  

 

Bán Bálint Géza képviselő 17:30 órakor megérkezett az ülésre. 
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Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben 

indítandó óvodai csoportok számának meghatározására” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2022. (V. 25.) határozata 

a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben indítandó 

óvodai csoportok számának meghatározásáról 

 

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

Bölcsődében a 2022/2023. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza 

meg. 

 

Határidő: határozat közlése az intézménnyel: 2022. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

6. Javaslat a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolójának elfogadására, 

valamint a tevékenységének értékelésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

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

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

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 

2021. évi beszámolójának elfogadására, valamint a tevékenységének értékelésére” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2022. (V.25.) határozata 

a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 

tevékenységének értékeléséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai Alapszolgáltatási Központ 2021. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadta. 

   

Határidő: az intézmény értesítésére 2022. május 31. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

7. Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 
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Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

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

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

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

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

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására” 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 Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

105/2022. (V.25.) határozata  

a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 12. módosítását az előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

8. Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezésére 

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. 

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

parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás engedélyezésére” 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 Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

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

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

106/2022. (V.25.) határozata  

a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezéséről 

 

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

Bak Éva és Mittler István (a továbbiakban: közterület használó) számára engedélyezi a sátor 
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felállítását 2022. július 28. napjától 2022. augusztus 1. napjáig. A közterület-használat díját 

3000 Ft/ napban határozza meg. 

2.) A Képviselő-testület kötelezi a közterület használót, hogy minden a közterületen lévő fát, 

virágtartó edényt, virágágyat, játszóteret, térelemet stb. a károsodástól megóvja, továbbá a 

területet a rendezvényt követően eredeti állapotba visszaállítsa, amennyiben ez nem lehetséges, 

az okozott kárt megtérítse. 

 

Határidő: az engedély kiállítására: 2022. június 02. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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. Mivel a napirendhez több 

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

végrehajtásáról” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2022.(V.25.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 

− 66/2022. (IV.27.) a Pénzügyi Bizottság elnökének, külsős tagjának és belsős tagjának 

megválasztásáról 

− 70/2022. (IV. 27.) a Paksi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

megtárgyalásáról 

− 71/2022. (IV. 27.) a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának 

megtárgyalásáról 

− 72/2022. (IV.27.) a Madocsai Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatásának felhasználásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

− 73/2022. (IV.27.) a Madocsai Nyugdíjasklub 2021. évi támogatásának felhasználásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

− 74/2022. (IV.27) a Madocsai Református Egyházközség 2021. évi támogatásának 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

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

évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

− 76/2022. (IV.27.) a Madocsa Sportgyesület 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

− 77/2022. (IV. 27.) a Madocsai Nyugdíjasklub 2022. évi támogatásáról 

− 78/2022. (IV. 27.) a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2022. évi támogatásáról 

− 79/2022. (IV. 27.) a Madocsai Református Egyházközség 2022. évi támogatásáról 
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− 80/2022. (IV. 27.) a Madocsa Markáns Sport és Hagyományőrző Lovas Egyesület 2022. 

évi támogatásáról 

− 81/2022. (IV. 27.) a Madocsa Sportegyesület 2022. évi támogatásáról 

− 82/2022. (IV. 27.) a Madocsai Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásáról 

− 83/2022. (IV. 27.) a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

− 84/2022. (IV. 27.) a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok 

bekéréséről 

− 85/2022. (IV. 27.) a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő 

szolgálati pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekéréséről 

− 87/2022. (IV. 27.) 2021.évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

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

− 91/2022. (IV.27.) a Madocsai Helyi Választási Bizottság új póttagjának megválasztásáról 

− 93/2022. (IV. 27.) a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” 

tárgyban árajánlatok bekéréséről 

− 94/2022. (IV. 27.) a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” 

tárgyban árajánlatok bekéréséről 

− 95/2022. (IV. 27.) a madocsai bánya ügyében „Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen” 

tárgyú levél támogatásáról 

 

határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

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

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 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 elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

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

Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2022. (V. 25.) határozata 

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

energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtásáról 
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1) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

pályázatot kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

azonosítószámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra a Madocsai 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése tárgyban. 

 

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

korszerűsítésének a vonatkozásában a tervezési díj az ArchiGeoPlan Kft-nek (7030 Paks, 

Kodály Zoltán u. 6. fsz. 1., adósz.: 13815938-2-17, képviseli: Solymos Attila) 1.600.000. Ft + 

ÁFA, valamint a pályázat előkészítése és tanulmány díja a Blokk Tanácsadó és Szolgáltató Kft-

nek (7091 Pári, Kis utca 200/A, adósz.: 14553927-2-17, képviseli: Ludvig Ildikó) 3.000.000. Ft 

+ ÁFA, összesen 4.600.000 Ft + ÁFA. A tervezési díj, előkészítési díj és tanulmány díjának 

fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének I. mellékletének 5.5 sora terhére 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2022.06.17. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

11. Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Tájékoztatta az ülésen megjelenteket, hogy bár az előterjesztés elkészült, 

a benne foglaltakat a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. (továbbiakban: Mezőföldvíz Kft.)  2022. 

május 24. napján bocsátotta rendelkezésükre, - egyes anyagokat csak 2022. május 26. napon az ülés 

előtti órákban küldött meg, - így azok nem kerülhettek kellő időben megküldésre a Képviselő-testület 

és a pénzügyi bizottság tagjai felé. Elmondta, hogy a Mezőföldvíz Kft. és az önkormányzat között 

létrejött társasági szerződés alapján a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 

napnak kell eltelnie. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a 

Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 

2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című napirendet megtárgyalta, az 

előterjesztésben foglalt I.-IV- határozati javaslatot nem fogadta el, határozatot nem hozott. Az alábbi 

határozati javaslatot javasolta elfogadásra: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a Mezőföldvíz Kft.  a 2022. május 30-i taggyűlése anyagát 2022. május 24. napján – 

további anyagokat pedig 2022. május 25. napján – küldött meg az Önkormányzat - mint tulajdonos - 

részére. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője a bizottság, valamint a képviselő-testület 

ülését megelőző 1 napos idő ellenére elkészítette az alapos és szakszerű előterjesztést, de a Mezőföldvíz 

Kft. abban foglalt anyagait – azok terjedelme, valamint az időhiány miatt - a testületi tagok nem tudták 

áttanulmányozni, így nem tudnak felelősségteljes tulajdonosi döntést hozni. A Képviselő-testület 

felhívja a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy a Társasági Szerződés 10.43. pontja 

alapján a „Meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.”, ezért kéri, 

hogy a jövőben a Társasági Szerződés szerint szíveskedjenek eljárni.” 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i 

taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztésben foglalt I. határozati javaslatot, 

mely „a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság 2021. évi 

beszámolójának megtárgyalásáról” szól. 
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A Képviselő-testület részéről - igen szavazat és  ellenszavazat  nélkül, 7 tartózkodás mellett -  nem 

született határozat az előterjesztés I. határozati javaslatáról, mely „ a Mezőföldi Regionális Víziközmű 

Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság 2021. évi beszámolójának megtárgyalásáról” szól. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot, 

mely „a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság 2021. évi 

Vezetői Nyilatkozatának megtárgyalásáról” szól. 

 

A Képviselő-testület részéről - igen szavazat és  ellenszavazat  nélkül, 5 tartózkodás mellett -  nem 

született határozat az előterjesztés II. határozati javaslatáról, mely „ a Mezőföldi Regionális Víziközmű 

Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság 2021. évi Vezetői Nyilatkozatának megtárgyalásáról  ” 

szól. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot, 

mely „a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság compliance és 

biztonsági vezető személyének kijelöléséről” szól. 

 

A Képviselő-testület részéről - igen szavazat és  ellenszavazat  nélkül, 5 tartózkodás mellett -  nem 

született határozat az előterjesztés III. határozati javaslatáról, mely „ a Mezőföldi Regionális Víziközmű 

Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság compliance és biztonsági vezető személyének 

kijelöléséről” szól. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslatot, 

mely „a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság belső 

ellenőrének 2022. évi belső ellenőrzési vizsgálati programjának megtárgyalásáról” szól. 

 

A Képviselő-testület részéről -  igen szavazat és  ellenszavazat  nélkül, 5 tartózkodás mellett -  nem 

született határozat az előterjesztés IV. határozati javaslatáról, mely „ a Mezőföldi Regionális Víziközmű 

Kft. 2022. május 30-i taggyűlésén a Társaság belső ellenőrének 2022. évi belső ellenőrzési vizsgálati 

programjának megtárgyalásáról ” szól. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Tekintettel a Mezőföldvíz Kft. által későn kiküldött anyagra - a Pénzügyi-

bizottság által javasolt - következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Mezőföldvíz Kft.  a 2022. május 30-i 

taggyűlése anyagát 2022. május 24. napján – további anyagokat pedig 2022. május 25. napján – küldött 

meg az Önkormányzat - mint tulajdonos - részére. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyintézője a bizottság, valamint a képviselő-testület ülését megelőző 1 napos idő ellenére elkészítette 

az alapos és szakszerű előterjesztést, de a Mezőföldvíz Kft. abban foglalt anyagait – azok terjedelme, 

valamint az időhiány miatt - a testületi tagok nem tudták áttanulmányozni, így nem tudnak 

felelősségteljes tulajdonosi döntést hozni. A Képviselő-testület felhívja a Mezőföldvíz Kft. 

ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy a Társasági Szerződés 10.43. pontja alapján a „Meghívók elküldése 

és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.”, ezért kéri, hogy a jövőben a Társasági 

Szerződés szerint szíveskedjenek eljárni.” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2022. (V. 25.) határozata 

felhívás a Mezőföldvíz Kft. részére taggyűlési anyagok határidőben történő megküldéséről 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Mezőföldvíz Kft.  a 

2022. május 30-i taggyűlése anyagát 2022. május 24. napján – további anyagokat pedig 2022. május 25. 

napján – küldött meg az Önkormányzat - mint tulajdonos - részére. A Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatal ügyintézője a bizottság, valamint a képviselő-testület ülését megelőző 1 napos idő ellenére 

elkészítette az alapos és szakszerű előterjesztést, de a Mezőföldvíz Kft. abban foglalt anyagait – azok 

terjedelme, valamint az időhiány miatt - a testületi tagok nem tudták áttanulmányozni, így nem tudnak 

felelősségteljes tulajdonosi döntést hozni. A Képviselő-testület felhívja a Mezőföldvíz Kft. 

ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy a Társasági Szerződés 10.43. pontja alapján a „Meghívók elküldése 

és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.”, ezért kéri, hogy a jövőben a Társasági 

Szerződés szerint szíveskedjenek eljárni. 

 

Határidő: a Mezőföldvíz Kft. értesítésére: 2022. június 10. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

12. Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

„Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására 

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 elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a Magyar Madártani 

és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát település” tárgyban pályázat 

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

javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

„Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot. 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2022. (V. 25.) határozata 

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát település” 

tárgyban pályázat benyújtásáról 

   

1) A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatot hirdet települések részére 

Madárbarát település mintaprojekt kialakítására. A mintaprojektre olyan önkormányzatok 

pályázhatnak, amelyek lépéseket kívánnak tenni az ember és a természet összhangjának újbóli 

megteremtésére és amelyek közterületein, intézményeiben még nincsenek madárvédelmi 

eszközök kihelyezve (odúk, odútelepek). 

A pályázati kiírást az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.  

A támogatás céljára rendelkezésre álló összeg településenként 1 millió Ft, amelyet 

madárvédelmi, természetvédelmi eszközök formájában kap a pályázatban nyertes település, a 

támogatás része továbbá 1 db Madárbarát mintakert tanösvény és 2 éves szaktanácsadás is.  
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Madocsa Község Önkormányzata a „Gödrök” fás területén alakítaná ki a tanösvényt és itt 

helyezné el a pályázaton elnyerhető madárvédelmi és természetvédelmi eszközöket. 

  

2) Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt keretében a Madocsa, „Gödrök” (222 hrsz.) 

vonatkozásában a pályázaton elnyert eszközök kihelyezését követő 1 év elteltével írásos és 

fényképes beszámoló benyújtásával köteles jelenteni az eltelt évben történt madárvédelmi 

tevékenységről. 

Képviselő-testület vállalja a pályázat keretében kapott eszközök rendeltetésszerű használatát, és 

a pályázati kiírás 3.2.-es pontjában szereplő kritériumok teljesülését a támogatott tevékenység 

időtartama alatt és azt, hogy a beszámoló elfogadásától számított 5 évig az MME munkatársai 

előzetes egyeztetés nélkül ellenőrizhetik. 

 

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

felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására.  

 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. június 10. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

13. Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére 

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. Az ülést megelőzően a 

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

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a főépítészi 

feladatok ellátására irányuló 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 főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

111/2022. (V.25.) határozata  

a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötéséről 

 

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

testület) a települési főépítészi feladatok ellátásának 2022. június 1. napjától kezdődően 

Béres István építészt (lakcím: 7822, Nagyharsány, Arany János utca 4.) bízza meg. 

2.) A megbízási szerződést a felek határozatlan időre kötik, az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal. 

3.) Béres István kötelezettsége a főépítészi feladatok ellátásán túl az E-TÉR rendszerben 

történő adminisztrátori feladatok ellátása is. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

megbízási szerződés megkötésére.   
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5.) A Képviselő-testület a megbízással járó költségek fedezetét az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséról szóló 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5.5 alsora 

tartalékok jogcím terhére biztosítja. 

Határidő: a megbízás kezdetére: 2022. június 1. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

14. Egyebek 

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 

 

 

 

 

 

Szintai László                            Tarczal János 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 


