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Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 13/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 19. 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 

 Komáromi József képviselő 

 Tarczal János képviselő 15:17 órától 

 

         Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Távol maradt: Bán Bálint Géza  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. Bán Bálint Géza 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. gördülő fejlesztési terve megvitatására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

2. Javaslat Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 

és az   ahhoz   kapcsolódó   feladatellátási   kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint 

döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházására 

Előterjesztő: Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

3. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásra 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

5. Egyebek” 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2022. (IX.19.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1. Javaslat a MEZŐFÖLDVÍZ Kft. gördülő fejlesztési terve megvitatására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

2. Javaslat Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 

és az   ahhoz   kapcsolódó   feladatellátási   kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint 

döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházására 

Előterjesztő: Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

3. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásra 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

5. 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2022. (IX.19.) 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 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a MEZŐFÖLDVÍZ Kft. gördülő fejlesztési terve megvitatására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

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

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

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

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat a MEZŐFÖLDVÍZ 

Kft. gördülő fejlesztési terve megvitatására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a MEZŐFÖLDVÍZ Kft. gördülő fejlesztési terve megvitatására” 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 

152/2022. (IX.19.) határozata 

a Mezőföldvíz Kft. által készített, a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

elfogadásáról 

 

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

a Mezőföldvíz Kft. által elkészített, az előterjesztés mellékletét képező Madocsai víziközmű 

rendszerek, 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervét, valamint Felújítási és 

Pótlási Tervét megismerte, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv részét képező, az 1. pontban 

nevesített beruházási, valamint felújítási és pótlási tervében szereplő tervezett költségeket az adott 

tárgyévben a Mezőföldvíz Kft.-től, mint a víziközmű rendszer üzemeltetőjétől kapott bérleti díj 

mértékéig áll módjában biztosítani.  

 

Határidő: Mezőföldvíz Kft. részére történő megküldésre: 2022. szeptember 26. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Tarczal János Képviselő Úr 15:17 órakor megérkezett az ülésre. 

 

2. Javaslat Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 

és az   ahhoz   kapcsolódó   feladatellátási   kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint 

döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházására 

Előterjesztő: aljegyző 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

Vitéz Bertalan András aljegyző: Szóban is ismertette az előterjesztés tartalmát. 

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 elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat Madocsa Község 

Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az   ahhoz   kapcsolódó   

feladatellátási   kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség 

és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházására” című napirendet megtárgyalta, 

az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon 

helyzetének és az   ahhoz   kapcsolódó   feladatellátási   kötelezettségek teljesítésének áttekintése, 

valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére 

történő átruházására” 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 

153/2022.(IX.19.) határozata 

az integrációs programban való részvételről, a víziközmű vagyon ingyenes átruházásához 

szükséges jognyilatkozat megtételéről, valamint a víziközmű vagyon és az azt működtető 

vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadásáról 

 

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

kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló 

Integrációs Programban részt kíván venni. 

 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé 

terjesztett  

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről  

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak fő szövegtartalmával egyetért, ennek 

megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél 

megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy minden szükséges jognyilatkozatot és jogcselekményt - 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tőkeemeléshez szükséges, azt támogató döntések 

meghozatalát - megtesz annak érdekében, hogy legkésőbb 2022. december 31. napjáig Magyar Állam 

a víziközmű-rendszer üzemeltetésére jogosult Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 7030 Paks, Kölesdi út 46.) víziközmű-szolgáltató társaságban a 

törzstőke/alaptőke új vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történő felemelésével 5%-os 

mértékű szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részesedést szerezhessen.  

 

3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása 

érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt 

megállapodás nyomán a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére 

történő térítésmentes átadására. 

 

 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

3. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásra 

Előterjesztő: polgármester 
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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 elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat a Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásra” 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 

154/2022.(IX.19.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati 

fordulójához történő csatlakozásról 

 

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

határozott, hogy Madocsa Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati fordulójához. 

 

2.) A Képviselő-testület megismerte a Csatlakozási nyilatkozatot és az Általános szerződési 

feltételeket. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

4.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2023. évi költségvetésében önkormányzati 

önrészt különít el az Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra. 

 

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a csatlakozásra: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. 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 

Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló megtárgyalására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati 

javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben 
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végzett tevékenységéről szóló beszámoló 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 

155/2022.(IX.19.) határozata 

a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: intézményvezető értesítésére: 2022. október 1. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

5. Egyebek 

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

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 15.34 órakor bezárta. 

 

 

 

 

Baksa Ferenc     K.m.f.    Vitéz Bertalan András 

polgármester               aljegyző 

 

 

 

 

 

 

Komáromi József                            Magyar István 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 


