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Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 12/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 7. napján 15.15 

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 

 

         Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Távol maradt: Komáromi József képviselő 

 Bán Bálint Géza  képviselő 

 Tarczal János 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 4 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Komáromi József képviselő 

úr, Bán Bálint Géza képviselő úr és Tarczal János képviselő úr igazoltan van távol.  Az ülés 

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

a „Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. (III.31.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című napirend sorszámát 2.-ra módosítani javasolta, a „Javaslat 

az élelmezési nyersanyagnorma módosítására„ című napirend sorszámát 1.-re módosítani javasolta. 

Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:  

1.) a „Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirend 

sorszáma 2.-ra módosul. 

2.) a „Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma módosítására„ című napirend sorszáma 

1.-re módosul.” 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2022. (IX.7.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat a következők szerint 

módosítja:  

 

1.) a „Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 

3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirend sorszáma 2.-ra 

módosul. 
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2.) a „Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma módosítására„ című napirend sorszáma 1.-re 

módosul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: A módosítást követően 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 az élelmezési nyersanyagnorma módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

2. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. 

(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

3. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Egyebek” 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2022. (IX.7.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1. Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

2. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. 

(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

3. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Egyebek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Tarczal József és Magyar István képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a 
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következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal 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 

147/2022. (IX.7.) határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal József 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Felkérte Araczki Antalné pénzügyi tanácsadót, hogy ismertesse a 

módosítás szükségességét. 

Araczki Antalné pénzügyi tanácsadó: Ismertette a nyersanyagnorma módosításának körülményeit, 

továbbá a térítési díj számítási módját. 

Tell Anikó a Meló-Tex Kft. ügyvezetője: Ismertette a Képviselő-testülettel az elmúlt időszak 

nyersanyagárainak növekedését.  

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. 

Magyar István, a Pénzügyi Bizottság korelnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat az élelmezési 

nyersanyagnorma módosítására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati 

javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat az élelmezési nyersanyagnorma módosítására” című előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2022.(IX.7.) határozata 

az élelmezési nyersanyagnorma módosításáról 

 

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

a Meló-Tex Kft. kérelmét megismerte. 

 

2) A Képviselő-testület a nyersanyag normát 30%-kal, az alábbiak szerint megemeli:  
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Bölcsőde 

Reggeli- 80 

Tízórai- 60 

Ebéd- 260 

Uzsonna- 65 

Egész napos - 465 

 

Óvoda (normál étkezés) 

Tízórai- 95 

Ebéd- 295 

Uzsonna- 95  

Egész napos- 485 

 

Óvoda (táplálékallergiás) 

Tízórai- 115 

Ebéd- 515 

Uzsonna- 115 

Egész napos- 745 

 

Iskola (normál) 

Tízórai- 115 

Ebéd- 345 

Uzsonna- 115 

Egész napos- 575 

 
Iskolában 

(táplálékallergiás) 

Tízórai- 135 

Ebéd- 605 

Uzsonna- 135 

Egész napos- 875 

 

Felnőtt étkezés  

Ebéd - 375 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy a Meló-Tex Kft.-vel a 

módosított normák alapján a vállalkozás szerződést módosítsa. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2022. október 3. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

2. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. 

(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

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

foglalt önkormányzati rendelet-tervezet 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. 

Magyar István, a Pénzügyi Bizottság korelnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat a gyermekvédelmi 

ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 

módosítására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet-

tervezet elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 

3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztésben foglalt önkormányzati 

rendelet-tervezetet. 

 

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

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2022. (IX.8.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. (III.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

3. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

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

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

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

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Magyar István, a Pénzügyi Bizottság korelnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat Madocsai közutak 

felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésére történő felkérésre” című 

napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2022.(IX.7.) határozata 

a Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésére 

történő felkérésről 

 

 

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

a „Madocsai közutak felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Bakó 

Ügyvédi Iroda által előkészített közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint a 

közbeszerzési dokumentumokat elfogadja. 
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2) A Képviselő-testület felkéri a Bakó Ügyvédi Irodát, hogy az eljárást az alábbi gazdasági 

szereplők részvételével indítsa meg az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben: 

 

1. Alisca Bau Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30., adószám: 14530603-2-17) 

2. KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 28., adószám: 

11283986-2-17) 

3. RENTRA Építőipari és Szolgálató Kft. (1039 Budapest, Bajtárs utca 87., adószám: 

13192718-2-41) 

4. UNIKORN-ÉPKER Építőipari és Szolgáltató Kft. (7025 Bölcske, Vasút utca 0690/34., 

adószám: 13044866-2-17) 

5. ZO-BAU Építőipari Kft. (7030 Paks, Szent János utca 15., adószám: 13056465-2-17) 

 

3) A Képviselő-testület jelen határozat elfogadásával együtt hatályon kívül helyezi a 137/2022. 

(VIII.3.) határozatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Egyebek 

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

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 16.03 órakor bezárta. 

 

 

 

Baksa Ferenc     K.m.f.    Vitéz Bertalan András 

polgármester               aljegyző 

 

 

 

 

 

Tarczal József                            Magyar István 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 


