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Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 11/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 24. napján 16.16 

órai kezdettel megtartott rendkívüli,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 Szintai László alpolgármester, képviselő 

 Magyar István képviselő 

 Tarczal József  képviselő 

 Bán Bálint Géza  képviselő 

 Tarczal János képviselő 

 

         Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Távol maradt: Komáromi József képviselő 

 

Baksa Ferenc polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte Vitéz Bertalan 

András aljegyző urat a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Komáromi József képviselő 

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

tárgyalásra. Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot, a napirendi pontok elfogadásáról: 

„Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1.) Javaslat a Mezőföldvíz Kft.-nek az integrációs programban való részvételre vonatkozó 

előterjesztésének megtárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

2.) Javaslat a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa 2022. augusztus 26-i ülésén való döntés megtárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc” 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2022. (VIII.24.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1.) Javaslat a Mezőföldvíz Kft.-nek az integrációs programban való részvételre vonatkozó 

előterjesztésének megtárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 
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2.) Javaslat a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa 2022. augusztus 26-i ülésén való döntés megtárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Tarczal József és Tarczal János képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal József 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 

141/2022. (VIII.24.) határozata  

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal József 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a Mezőföldvíz Kft.-nek az integrációs programban való részvételre vonatkozó 

előterjesztésének megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

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

foglalt határozati javaslatot javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. Mivel a napirendhez 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft.-nek az integrációs 

programban való részvételre vonatkozó előterjesztésének megtárgyalására” című előterjesztésben 

foglalt I. határozati javaslatot, mely a víziközmű-szolgáltatás biztosítására szolgáló közmű vagyon 

Magyar Állam részére történő térítésmentes átruházására vonatkozó szándéknyilatkozatról szól. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2022. (VIII.24.) határozata  

a víziközmű-szolgáltatás biztosítására szolgáló közmű vagyon Magyar Állam részére történő 

térítésmentes átruházására vonatkozó szándéknyilatkozatról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy Madocsa Község Önkormányzatát terhelő víziközmű-

szolgáltatás vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét és a víziközmű-szolgáltatás 
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biztosítására szolgáló közmű vagyont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 5/H. § (2)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével víziközmű-szolgáltatás 

biztosítása érdekében önkéntesen és térítésmentesen a Magyar Államra át kívánja ruházni. 

2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében tárgyalásokat kezdeményez a 

Nemzeti Vízművek Zrt-vel. 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti egyeztetések lefolytatására, a szükséges 

nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére, illetve a Vksztv. 5/H.§-a szerinti átadás előterjesztésére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:      Baksa Ferenc polgármester  

 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft.-nek az integrációs 

programban való részvételre vonatkozó előterjesztésének megtárgyalására” című előterjesztésben 

foglalt II. határozati javaslatot, mely a Mezőföldvíz Kft. Társasági szerződésének módosításáról szól. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2022.(VIII.24.) határozata 

a Mezőföldvíz Kft. Társasági szerződésének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1) egyetért a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7030 

Paks, Kölesdi út 46., adószám: 11283144-2-17) jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti 

társasági szerződés módosításával. 

2) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező Társasági szerződés 

módosítás aláírására és a további szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat és intézkedés 

megtételére. 

 

Határidő:  2022. augusztus 31. 

Felelős:      Baksa Ferenc polgármester 

 

 

2. Javaslat a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa 2022. augusztus 26-i ülésén való döntés megtárgyalására 

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 a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks 

Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. augusztus 26-i ülésén való döntés megtárgyalására” 

című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2022.(VIII.24.) határozata 

a Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási  
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Tanácsa 2022. augusztus 26-i ülésén való döntés megtárgyalásáról 

 

 

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

Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 

(a továbbiakban: Társulási Tanács) 2022. augusztus 26-i ülésén való döntés tervezetet az előterjesztés 

2. mellékletei szerinti tartalommal megismerte. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2022. 

augusztus 26-i ülésén az alábbi határozati javaslatra „Igen” szavazatot adjon le: 

 

„Dunaföldvár - Bölcske – Madocsa – Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – 

Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa az alábbi döntést hozta:  

1. egyetért  

a. a Tagok azon szándékával, hogy az Integrációs Programban részt vegyenek és ezáltal a közműves 

szennyvízelvezetés és –tisztítás, mint víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában fennálló ellátási 

kötelezettségüket, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás biztosítására szolgáló közmű 

vagyont a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/H. § 

(2)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében 

önkéntesen és térítésmentesen a Magyar Államra átruházzák.  

b. azzal, hogy az a. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Tagok tárgyalásokat 

kezdeményezzenek a Nemzeti Vízművek Zrt-vel.  

2. felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére.” 

 

 

Határidő: 2022. augusztus 26. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, a 

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 16.32 órakor bezárta. 

 

 

 

Baksa Ferenc     K.m.f.    Vitéz Bertalan András 

polgármester               aljegyző 

 

 

 

 

 

Tarczal József                            Tarczal János 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 


