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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 16-án 17:00 órai 

kezdettel tartott közmeghallgatásán. 

 

Az ülés helye: Madocsai Művelődési Ház Házasságkötő Terme 

  7026 Madocsa, Fő u. 19. 

Jelen vannak:  

 

Baksa Ferenc    polgármester 

Vitéz Bertalan András      aljegyző 

Magyar István   képviselő 

Tarczal József    képviselő 

Tarczal János    képviselő 

Szintai László   képviselő 

Bán Bálint Géza   képviselő  

 

 

Távol maradt:  

 

Komáromi József  képviselő 

 

Megjelentek:  

a lakosság részéről 13 fő 

 

Napirend előtt: 

 

Baksa Ferenc polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület ülése határozatképes, a 7 tagú testületből 6 fő jelen van. Komáromi József képviselő úr igazoltan 

távol van. Az ülést megnyitotta. Az ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását 

javasolta, melyek a következőek: 

 

1.) Tájékoztató az önkormányzat feladatainak ellátásáról 

  Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester és Képviselő-testület 

 

2.) Lakossági kérdések, javaslatok, vélemények 

 

Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait a következők szerint elfogadta: 

 

1.) Tájékoztató az önkormányzat feladatainak ellátásáról 

  Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester és Képviselő-testület 

 

2.) Lakossági kérdések, javaslatok, vélemények 

 

 

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

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

188/2022.(XI.16.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1.) Tájékoztató az önkormányzat feladatainak ellátásáról 

  Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester és Képviselő-testület 

 

2.) Lakossági kérdések, javaslatok, vélemények 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

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

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Magyar István képviselőt és Tarczal József 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 

189/2022.(XI.16.) határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Magyar István 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester és Képviselő-testület 

 

Baksa Ferenc polgármester: Ismertette Madocsa Közséf Önkormányzata által benyújtott pályázatok 

eredményét és megvalósulását, melyek az alábbiak: 

o Magyar Falu Program keretein belül: 

− Kommunális eszközbeszerzés 15 millió Ft értékben, nem nyert 

− Ravatalozó felújítása 35 millió Ft értékben, 1,7 millió Ft önerővel, nem nyert 

− Mester utca (325 m) és Újkender utca (240 m) útburkolatának javítása, sikeres pályázat, 

44.961.151 Ft támogatás 



3 
 

− Bölcskei út 211 hrsz, járda kialakítása a játszótér könnyebb megközelítése érdekében, 

nem nyert 

o Belügyminisztériumi pályázat kereteiben: 

− Zöldmező út útburkolatának (435 m) javítására pályáztunk, 15% önerőre volt szükség, 

nem nyert 

o TOP Plusz pályázat kereteiben benyújtásra került: 

− A Madocsai Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, még nincs eredménye a 

pályázatnak, 168 millió Ft-ra pályáztunk mely mellett 200 millió Ft önerőre van 

szükség. Felújításra kerülne: nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése, fűtés 

korszerűsítése, tetőhéjazat cseréje, talaj megerősítése. 

o Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtásra került: 

− A Bölcskei úton található buszmegálló mögötti járda 12 millió 696 ezer Ft sikeres 

megpályázása, 2 millió Ft önerő, már el is készült. 

o PIP Nonprofit Kft.-hez benyújtott sikeres pályázat: 

− A Madocsai Református Általános Iskola udvarának felújítása 57.958.937 Ft értékben. 

o Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez benyújtott pályázat: 

− Madárbarát településre, parkosításra, fecske panzióra 1 millió Ft-ra pályáztunk, nem 

nyert, de tervben van az önerőből történő megvalósítás. 

Összesen 115 millió 616 ezer Ft pályázati összeg és 3,9 millió Ft önerő került felhasználásra. 

Ismertette Madocsa Község Önkormányzata önerőből finanszírozott beruházásait is, melyek az 

alábbiak: 

− Az Önkormányzat dolgozói számára fenntartott pihenőhelyiség 4,5 millió Ft értékben 

felújításra került: villamos hálózat, vízvezeték, fűtés. Új konyhabútor került beépítésre, 

ahol tudnak ételt melegíteni és mosogatni is. 

− 180 db vadgesztenyefa injektálása 1.434.176 Ft értékben, annak érdekében, hogy a 

falevelek ne hulljanak le. Tervben van az Óvoda udvarán lévő gesztenyefa 

közeljövőben történő injektálása. 

− A Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak és a ragalja egy részének 

mázolása 2 millió 942 ezer Ft értékben. 

− A Madocsai Református Általános Iskola fűtésrendszerének javítása 5.238.953 Ft 

értékben. A fűtésrendszerből több helyen elfolyt a víz az illesztéseknél, a csövek 

kihozatalra kerültek falon kívülre. 

− A Madocsai Faluház hűtőháza mellett szükség volt egy régi faablak műanyagra 

cserélésére 132.637 Ft értékben. Veszélyes lódarazsak költöztek be az ablaktokba, 

eltávolításra került a fészek is. 

− A Madocsai Faluház belső tereiben elvégezték a tisztasági festést, mely 367 ezer Ft-ba 

került. 

− Az Ady Endre utca útburkolatának felújításával kapcsolatban 500 ezer Ft került 

kifizetésre a műszaki ellenőr számára. 

− Az Alapszolgáltatási Központ villamoshálózatának bővítése jelenleg is folyamatban 

van, 616.839 Ft-ba fog kerülni. Jelenleg 1 fázis van csak, mely nem bírja el a két bojler 

áramfelvételét. A biztonság érdekében bővítésre és éjszakai áramra van szükség. 

− A Torony utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlása 5 millió Ft-ért, mely a jövőben 

parkoló és közösségi tér, lakodalmas vendégek szálláshelye lehet. 

− A Madocsai Faluház klimatizálása elkészült, ennek folyamatos karbantartási költsége 

van, szűrőket kell cserélni. Az új klíma által biztosított a helyiségek levegőcseréje. 
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− Kiépítésre került a kamerarendszer, mely idén már működik is. Két elfogással 

kapcsolatban nyújtott segítséget a rendőrség számára. 

− A Madocsai Faluház villamosrendszerének bővítésére szükség volt a klímák 

felszerelése miatt, így a rendezvényeknél már nem kell ideiglenes áramlekötést kérni. 

− A Madocsai Faluháznál beszerelésre került egy elektromos sütő. 

 

Megköszönte a hivatali dolgozók munkáját, majd tájékoztatást adott az Önkormányzat tulajdonában álló 

helyiségek gazdaságos fűtéséről és a programok tömbösítéséről, takarékossági okok miatt. 

Tájékoztatta a jelenlevőket az ipari területtel kapcsolatos tervekről, költségekről és közművesítésről. 

 

2. Lakossági kérdések, javaslatok, vélemények 

 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: Érdeklődött, hogy a „szeméttelepnél” telekmegosztás nem lehet 

e megoldás a mintavételi kutak miatt. 

Baksa Ferenc polgármester: Ismertette, hogy a kutak elhelyezkedése miatt nagyon kicsi lenne a 

terület, a jövőre nézve sajnos nem nyújt megoldást. A Képviselő-testület igyekszik a legjobb megoldást 

megtalálni, mely a vállalkozók és a helyi lakosok számára is megfelelő. 

Böde Istvánné háziorvosi asszisztens: Javasolta, hogy a jövőben a Kert utca útburkolatát is javítsák, 

amint lehetséges. Jelezte, hogy az orvosi rendelőben és a váróteremben a fűtés sajnos nem megfelelő. 

Kérte, hogy ha lehetséges oldják meg ezt a problémát. 

Baksa Ferenc polgármester: Kérte, ha valami probléma merül fel, haladéktalanul jelezzék. Ismertette, 

hogy a jövőre kerül sor az Egészségház tisztasági festésére. 

Böde Istvánné háziorvosi asszisztens: Ismertette az új ügyeleti rendszert, és a praxisközösségek 

kialakításával kapcsolatos aggodalmait. 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: A szakápolási központok létrehozásáról olvasott. 

Böde Istvánné háziorvosi asszisztens: Javasolta a háziorvosi poszt hirdetését. 

Baksa Ferenc polgármester: Lehetséges, hogy a közös praxisok járnak jól ebben a helyzetben. 

Felvetette, hogy érdemes lenne a végzős orvostan-hallgatókat felkeresni. 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: A közterületek rendben tartásával kapcsolatban volt panasza. 

Baksa Ferenc polgármester: Tájékoztatta, hogy a Kishegyi utcánál kivágásra kerültek az elhalt fák. 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: A temető állapotát nem találja megfelelőnek. A „Gödröknél” 

levő sövény állapota sem jó. A feladat nem biztos, hogy jól van kiadva. 

Baksa Ferenc polgármester: Tavasztól lettek hárman, eddig ketten dolgoztak. Mindig vannak 

rendkívüli események, melyek nehezítik a közterületek folyamatos zöldmunkáinak elvégzését. Nyáron 

is voltak a dolgozók betegek és a szabadságukat is ki kell venniük. 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: Fontosnak tartja az Általános Iskolánál a gyalogátkelőhely 

létesítését, jó lett volna, ha az útburkolat felújításával együtt elkészült volna. 

Baksa Ferenc polgármester: Tájékoztatta, hogy az útburkolat felújításánál a pályázathoz nem lehet 

gyalogátkelőhelyet is írni. 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: Nem megfelelő a közvilágítás a Kishegy utcától a temetőig. A 

fák felnőttek a lámpákig. Nagyon balesetveszélyes. 

Baksa Ferenc polgármester: Utánajárnak a gyalogátkelőhely kialakításához szükséges eljárásnak. 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: A Paksi úton történő parkolással kapcsolatos problémát vetette 

fel. 

Baksa Ferenc polgármester: Tájékoztatást adott a közlekedési problémákkal kapcsolatban, hogy 

tervben van a kamerarendszer bővítése és fekvőrendőr elhelyezése is. 

Böde Istvánné helyi lakos: Jelezte, hogy nagyon csúnya a központban kihelyezett lajtoskocsi. 
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Baksa Ferenc polgármester: A közfoglalkoztatottak a hétvégén is parkoltak az aszály miatt. A 

központban sajnos nincs vízvételi hely, ezért kellett odahelyezni. 

Plaveczné Szabó Mária helyi lakos: Afelől érdeklődött, hogy kihez tudnak fordulni azzal a 

problémával, hogy a Kishegy utcán a szennyvíz szag visszamegy a házakba. 

Baksa Ferenc polgármester: Kérte, hogy jegyezzék fel, hogy melyik házaknál áll fent ez a probléma, 

és juttassák el számára a listát. Egyeztetni fog a főmérnökkel a probléma megoldása végett. 

Szabóné Nyigrényi Judit helyi lakos: Érdeklődött, hogy áll a sertésteleppel kapcsolatos bűz ügye. 

Vitéz Bertalan András aljegyző: Tájékoztatta, hogy az eljárást a Kormányhivatal folytatja le. 

Baksa Ferenc polgármester: A polgármester úr megkérdezte, hogy van e még valakinek kérdése. Nem 

érkezet több kérdés, így a közmeghallgatást 18 óra 57 perckor bezárta.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Baksa Ferenc                               Vitéz Bertalan András 

       polgármester                                aljegyző 

 

 

 

 

 

 

Magyar István                        Tarczal József 

jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


