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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2020. február 11-én 

16:00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén. 

 

Az ülés helye: Madocsa Község Önkormányzata – Tanácskozó terem 

                        7026 Madocsa, Fő u. 24. 

 

Jelen vannak:  

Törjék Gábor  elnök 

Magyar István  bizottság tagja 

Komáromi József bizottság tagja 

Tarczal János  bizottság tagja 

Wolfné Kovács Éva bizottság tagja 

 

Tanácskozási joggal: 

Baksa Ferenc   polgármester 

Dr. Kiss Nikoletta  aljegyző 

 Döme Gábor  képviselő 

 

Megjelentek: 

A jelenléti ív szerint a lakosság részéről 8 fő 

 

Napirend előtt: 

 

Törjék Gábor a pénzügyi bizottság elnöke: Köszöntötte a Pénzügyi Bizottság ülésén 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 tagú bizottságból 5 fő jelen 

van. Jelen van egy tanácskozási joggal bíró képviselő Döme Gábor. Az ülést megnyitotta.  

A bizottsági ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására az alábbi határozati 

javaslat elfogadását javasolta:  

 

„Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az írásban kiküldött meghívóban 

szereplő napirendi pontokat – a jelen módosítással nem érintett napirendi pontok változatlanul 

hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

1. A meghívóban a 2. „Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést javasolta a „Javaslat 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására” címre módosítani, mivel a régi rendelet módosítása helyett új rendelet 

elfogadása indokolt.  

2. A meghívóban nem szereplő, új napirendi pontként a „Javaslat a TEIT 2018. évi 

ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó, 

ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi támogatási (al)szerződésben 

szereplő működési támogatási összeg felhasználásának elfogadására” című 

előterjesztést 10. napirendi pontként tárgyalja.” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

15/2020. (II.11.) határozata 

 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az írásban kiküldött meghívóban 

szereplő napirendi pontokat – a jelen módosítással nem érintett napirendi pontok változatlanul 

hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

1. A meghívóban a 2. „Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést javasolta a „Javaslat 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására” címre módosítani, mivel a régi rendelet módosítása helyett új rendelet 

elfogadása indokolt.  

2. A meghívóban nem szereplő, új napirendi pontként a „Javaslat a TEIT 2018. évi 

ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó, 

ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi támogatási (al)szerződésben 

szereplő működési támogatási összeg felhasználásának elfogadására” című 

előterjesztést 10. napirendi pontként tárgyalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Az elfogadott módosítás 

figyelembevételével javaslatot tett a napirendi pontokra a következők szerint, valamint 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Wolfné Kovács Éva bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig 

Horváth Jennifert javasolta megválasztani. A szavazásra bocsátott napirendek a következők: 

 

1) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-

tervezetének első fordulóban történő tárgyalására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

2) Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

3) Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2020. évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

4) Javaslat a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

5) Javaslat a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására  

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

6) Javaslat Dr. Behringer Fanni fogorvos feladatellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 
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7) Javaslat az önkormányzat informatikai feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

8) Javaslat a Madocsai Faluház villamoshálózatának felújításával kapcsolatos szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

9) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2020. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

10) Javaslat a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási 

keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásának 

elfogadására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

16/2020. (II.11.) határozata 

 

a jegyzőkönyv hitelesítők, jegyzőkönyvvezető és a napirendi pontok elfogadásáról 

 

1) Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-

tervezetének első fordulóban történő tárgyalására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

2) Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

3) Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2020. évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

4) Javaslat a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

5) Javaslat a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására  

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

6) Javaslat Dr. Behringer Fanni fogorvos feladatellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

7) Javaslat az önkormányzat informatikai feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés 

megkötésére 
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Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

8) Javaslat a Madocsai Faluház villamoshálózatának felújításával kapcsolatos szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

9) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2020. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

10) Javaslat a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási 

keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásának 

elfogadására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint fogadta el: 

 

A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv-hitelesítőjének Wolfné Kovács Éva bizottsági tagot, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Horváth Jennifer személyét fogadta el. 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-

tervezetének első fordulóban történő tárgyalására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Az előterjesztéseket minden bizottsági 

tag kézhez kapta. Érdeklődött, hogy a megküldött táblázatok 1.4 mellékletben szerepel egy 

kemence építés az ifjúsági háznál, ennek a tételnek mi az életútja, mi alapján került bele a 

költségvetésbe. 

 

Somogyi Mariann helyi lakos: Azért szerette volna, hogy bekerüljön a költségvetésbe, mert 

igazából nem építésről van szó, hanem vásárlásról. Történt árajánlatkérés egy mobil 

kemencére, hasznosabbnak és jobban kihasználhatóbbnak gondolja. Egy épített kemence 

megcsinálása árban többre jönne ki.  

 

Törjék Gábor a pénzügyi bizottság elnöke: Nincs ellene a kemenceépítési ötletnek, tavaly 

javasoltak egy kemenceépítést a faluház udvarára. Az volt a gondolata, hogy vannak ennél 

fontosabb tételek is, talán év végén kellene erre újfent visszatérni, ha marad elég pénze az 

önkormányzatnak. Vannak olyan tárgyi eszközök, amikre jobban szükség van. Az aljegyző 

asszony nemrég jelezte a képviselők felé, hogy lenne egy jegyzőkönyv leíró szoftver, amit 

nagyon hasznosnak találna. Ez az ötlet prioritást élvezne a kemencével szemben. 

 

Magyar István bizottság tag: Érdeklődött, hogy maga a szoftvernek mennyi az ára. 
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Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Részletes tájékoztatást adott, hogy a program kiépítése, amire 

árajánlat érkezett bruttó 465.000 Ft, ehhez indulásként be kell még beszerezni egy laptopot, 

amin csak ez az egy szoftver futna. A havi költsége a legkisebb csomagnak 20.000 Ft lenne.  

 

Törjék Gábor a pénzügyi bizottság elnöke: Magasabb a költsége, azonban fontos szempont, 

hogy a munkavállalók munkáját minél jobban meg tudják könnyíteni. Ő nem gondolja olyan 

reálisnak,  hogy ebben az évben legyen kemenceépítés. 

 

Somogyi Mariann helyi lakos: Ez a kemenceépítés egy terv, amit a képviselők meg is 

kaptak. Ezt a kemencét sok mindenre ki lehetne terjeszteni. Az Ifjúsági Háznak a munkáját, 

akár családi rendezvényeket is lehetne tartani.  

 

Törjék Gábor a pénzügyi bizottság elnöke: Nem látja értelmét, hogy így ki legyen emelve a 

kemence. Ha december végén úgy látják, hogy marad még keret, akkor vissza lehet rá térni.  

 

Döme Gábor képviselő: Egy gondolatot fűzött hozzá, azt gondolja, hogy építeni egy 

kemencét egyrészt társadalmi munkával is fel lehetne építeni. Továbbra is az a gondolata, 

hogy egy közösségi kemencét a Faluház közelében kellene felépíteni. Persze van negatív 

oldala is ennek, ideértve a rongálást. Előbb utóbb egy kamerarendszert is ki kell majd építeni. 

A jegyzőkönyvíró szoftver szóba került. Voltak bent az aljegyző asszonynál ahol ez az ötlet 

felmerült. Jobbnak látja a létjogosultságát ennek, hiszen ezzel segítik mindenki munkáját.  

 

Törjék Gábor a pénzügyi bizottság elnöke: A költségvetési rendelethez lenne egy kérdése, 

a tavalyi év során a május 15-i testületi ülésen a 49/2019. (V.15.) határozatában az szerepelt, 

hogy az Első utca felújításához 15 %-os önerőt, azaz 2.382.971 Ft-ot az önkormányzat 2019. 

évi költségvetésében biztosítja. Megkérdezte, hogy ez el lett-e utalva vagy ki lett-e fizetve.  

 

Araczki Antalné államháztartási, számviteli ügyintéző: A pénzügyi bizottság elnökének a 

kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem valósult meg. Megmaradt maradványnak, most van 

betervezve.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Amikor ebben a képviselő testület döntött, akkor azt 

határozta, hogy ezt a célt megvalósítja, és a költségvetésbe biztosítja az önkormányzat ezt az 

összeget. Félretenni nem lehet, ez az év során pénzmaradványban ott maradt. 

 

Wolfné Kovács Éva bizottság tag: A felújításokkal kapcsolatban látja, hogy az Első utca 

felújítása ki van emelve. Megkérdezte, hogy a többi utakra van-e elkülönítve alap, vagy lesz-e 

elkülönítve. Látja, hogy szűkős a költségvetés és a pár százezer forintos tételeket is jól meg 

kell fontolni. 

 

Araczki Antalné államháztartási, számviteli ügyintéző: Pályázat függő, esetleg önerőből 

lehetne. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Pontosan ez miatt veti fel a következő 

gondolatát, ami pedig nem más, mint az SZMSZ módosítási javaslatuk. Azt az összeghatárt, 

amiről a polgármester úr szabadon dönthet, azt szeretné módosítani. Jelenleg 500.000 Ft, 

amiről a képviselő-testület megkérdezése nélkül határozhat. A személyes véleménye az, hogy 

mindenki újnak számít ezen a területen és látják a költségvetést. Ezért ezt az összeghatárt a 

felére módosítaná, vagyis 250.000 Ft-ra. Előfordulhat, hogy ez miatt többször kell ülésezni, 

de inkább legyen átbeszélve a lehető legtöbb tétel közösen és legyen meghozva a 
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legkedvezőbb döntés. Ha már mindenki pontosan látja és érti, hogy hogyan is működik ez az 

egész önkormányzati rendszer, pénzáramlás ki-be, akkor utána nincs akadálya annak, hogy 

vissza legyen állítva. Úgy gondolja, hogy így az elején saját magunk védelmében húzzák be a 

féket.  

 

 Wolfné Kovács Éva bizottság tag: Elmondta, hogy így is minden hónapban összeül a 

Pénzügyi Bizottság, meg benne van az SZMSZ-ben, hogy rendkívüli esetekben is összeülhet. 

500.000 Ft-ra már azt lehetne mondani, hogy nem tétel. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Véleménye szerint Madocsa 

költségvetésének számít. Ez az 500.000 Ft keretösszeg nincsen kikötve, hogy milyen 

felújításra vagy beruházásra lehessen elkölteni.   

 

Wolfné Kovács Éva bizottság tag: Nem gondolja azt, hogy aki abban a polgármesteri 

székben ül, és felesküdött, ne tudna ésszerűen dönteni. Szavazásra kell bocsátani, hogy ki mit 

gondol arról, hogy a keretösszeg fele annyi legyen.  

 

Magyar István bizottság tag: Ezt a 250.000 Ft-ot kevésnek találja, azonban ha valamilyen 

szinten meg akarják fogni pénzt, akkor igazából nem tudja mit kellene tenni. Hiszen az 

500.000 Ft sem egy nagy összeg.  

 

 Araczki Antalné államháztartási, számviteli ügyintéző: Személyes tapasztalata az elmúlt 

3-4 hónapban az, hogy a polgármester úrnál egyik képviselő sem tudna a pénzzel jobban 

bánni. Ez az ő személyes véleménye. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: A polgármester úr az 500.000 Ft-ot nem arra költi el, 

amire akarja, a munkájának a menetét gyorsítsa meg. Ő inkább felemelte volna ezt az 

összeget. Személyes tapasztalata mindig azt volt, hogy inkább kevés ez az összeg. Nincsen 

jogszabály, hogy ennek az összegnek mennyinek kell lennie.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat 

elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2020. 

évi költségvetési tervszámait az előterjesztés 1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 2., 3., 4. melléklete 

szerinti tartalommal megismerte és az alábbi módosító-javaslatokat teszi.  

- Madocsa Község Önkormányzata költségvetésében a Madocsa, Első utca felújításához 

szükséges 2.383 e Ft önerő kerüljön betervezésre az „Egyéb működési célú kiadások 

előirányzata (I.5.)” során belül a „Tartalékok előirányzata (5.4)” sorából a „Felújítási kiadási 

előirányzat (II.2)” sorába. 

- A „Beruházási és felújítási kiadása előirányzata célonként” megnevezésű 1/4. 

mellékletben a „Kemence építés” 300 e Ft-os összege kerüljön átcsoportosításra az „Egyéb 

tárgyi eszköz” sorába.  

A fenti módosítások átvezetésével Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

részére elfogadásra javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét. Határidő: 

Képviselő-testület soron következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

17/2020. (II.11.) határozata 

 

Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének első 

fordulóban történő tárgyalásáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2020. évi 

költségvetési tervszámait az előterjesztés 1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 2., 3., 4. melléklete 

szerinti tartalommal megismerte és az alábbi módosító-javaslatokat teszi.  

- Madocsa Község Önkormányzata költségvetésében a Madocsa, Első utca felújításához 

szükséges 2.383 e Ft önerő kerüljön betervezésre az „Egyéb működési célú kiadások 

előirányzata (I.5.)” során belül a „Tartalékok előirányzata (5.4)” sorából a „Felújítási kiadási 

előirányzat (II.2)” sorába. 

- A „Beruházási és felújítási kiadása előirányzata célonként” megnevezésű 1/4. 

mellékletben a „Kemence építés” 300 e Ft-os összege kerüljön átcsoportosításra az „Egyéb 

tárgyi eszköz” sorába.  

2. A fenti módosítások átvezetésével a Pénzügyi Bizottság Madocsa Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetési 

rendeletét. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

                        

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény értelmében „a képviselő-testület az alakuló vagy 

az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a 

bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt 

illetményükről, tiszteletdíjukról.” Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2019. október 28. napján megtartott alakuló ülésen, a 111/2019. (X.28.) határozatával döntött 

úgy, hogy Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát 

felülvizsgálja és módosítja. A módosított SZMSZ az előterjesztés mellékletét képezi, amelyet 

a bizottsági tagok megkaptak.  

Képviselő társaival tettek javaslatokat az SZMSZ módosítására. Az aljegyző asszony elküldte 

a rendelet-tervezetet. Az egyik legfontosabb dolog, hogy szeretnének változtatni a Pénzügyi 

Bizottság összetételén, jelenleg 4 képviselő és 1 külsős tagból áll a bizottság, ezt 3 

képviselőre és 2 külsősre szeretnék módosítani. Javasolták, hogy a médiafelületeken 

megjelenő tartalomra a képviselők is tehessenek javaslatokat. Ezeket a tartalmakat pedig e-

mailben a phmadocsa@tolna.net címre kell majd elküldeni. A képviselők javasolták azt, hogy 

vezessék be a képviselő fogadóóra fogalmát. A helyszíne a könyvtár egyik helyisége lenne, 

minden hónap második keddjén 16-17 óra között lenne a fogadóóra. Az aljegyző asszony 

mailto:phmadocsa@tolna.net
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ehhez még hozzáfűzte, hogy a képviselők a fogadóórával kapcsolatos igényeiket, az azt 

megelőző negyedik napi jelezni szükséges. Érdeklődött, hogy ez miért került bele. 

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: A tervezetben amit átküldtek a képviselők, abban az szerepelt, 

hogy az önkormányzati fogadóórához szükséges feltételeket az önkormányzat titkársági 

ügyintézője biztosítja. A munkavállalók le vannak terhelve és nem javasolja, hogy ezzel plusz 

feladatot adjunk a titkársági ügyintézőnek azáltal, hogy munkaidőn kívül a képviselők 

igényeit biztosítsa. Azonban bármely olyan dolgot, amire a képviselőknek szüksége van, azt 

az ügyintéző átviszi és biztosítja számukra a fogadóóra előtt, ha munkaidőben jelzik 

részünkre.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy ha nem jelzik az 

ügyintéző felé, akkor számára az azt jelenti, hogy nem lesz fogadóóra.  

 

Döme Gábor képviselő: Ez az igényekre vonatkozik, maga a hely biztosítása az adott.  

 

Somogyi Mariann helyi lakos: Érdeklődött, hogy pontosan mikor is lenne a fogadóóra. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Minden hónap második keddjén, 16 és 

17 óra között lenne. 

 

Somogyi Mariann helyi lakos: Abban az időben ovi angol van a könyvtárban.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Véleménye az, hogy találnak helyet a 

könyvtárban, ahol meg lehetne tartani a fogadóórát.  

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: A könyvtár vezetőjét megkérdezte és azt mondta, hogy a 

kisterem erre alkalmas lehet.  

 

Somogyi Mariann helyi lakos: Ott szokott lenni az angol. 

 

Döme Gábor képviselő: Nem tudják előre, hogy hányan jönnek el vagy egyáltalán lesz-e 

olyan, aki eljön, ők a lehetőséget adják meg.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Felsorolta a módosító javaslatokat. Az 

önkormányzat feladatába, hatáskörébe legyen felvéve a környezeti fenntarthatóság és a 

fenntartható gazdálkodás biztosítása, a település fejlesztése, a klímaváltozás minimalizálása. 

A képviselő-testület kezdési időpontja mindig 17:00 óra lenne, ha a napirendi pontok 

megtárgyalása nem fejeződne be 20:00 óráig akkor a testület elnapolja, azt követő második 

munkanap 17:00 órai kezdettel, a bizottsági ülésnek pedig a kezdése 16:00 óra lenne. Célja az, 

hogy a lakosság részéről minél a legtöbben el tudjanak jönni. Belekerülne a települést érintő 

nagyobb beruházások kivitelezése előtt lakossági fórum tarható. Több képviselőben is 

megfogalmazódott az az igény, hogy bármiféle felújítás van a faluval kapcsolatban érdemes a 

lakosokat megkérdezni róla. Van bármiféle apró igényük, ami könnyen kivitelezhető vagy 

bármi probléma felvetése amit ott meg lehet oldani. A polgármester a rendes képviselő-

testületi ülések, beleértve a közmeghallgatást és a lakossági fórumokat is, a helyben szokásos 

módon, az ülés előtt legalább 5 nappal értesíti a lakosságot az ülésről. Kérték, hogy minősített 

többség kelljen a település fejlesztés, koncepció, település felújítási szabályzat 

módosításához. Eredeti javaslatukban az szerepelt, hogy a jegyzőkönyvek egy hónapon belül 

legyenek közzétéve. 
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Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Info. törvény 33.§-a leszabályozza, hogy mit, hol, mikor, 

mennyi időn belül kell közzétenni.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Azt szeretnék, hogy a képviselő-

testületi üléseken a polgármester legyen szíves beszámolni a testületi ülések között tartott 

tárgyalásokról, eredményeiről illetve az önkormányzat által elnyert és folyamatban lévő 

pályázatok státuszáról és azzal kapcsolatos feladatokról.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat 

elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község 

Önkormányzata Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét megtárgyalta. A 

Képviselő-testület részére – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – elfogadásra 

javasolja. Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc 

elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

18/2020. (II.11.) határozata 

 

Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti-és Működési Szabályzatáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét megtárgyalta. A Képviselő-testület 

részére – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2020. évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatalt 2013. január 1. napjától hozta létre Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete, valamint Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az 

illetményalappal kapcsolatos előterjesztést a bizottság tagjai megkapták.  

Kérte, hogy a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2020. évi 

illetményalapjának megállapítására irányuló rendelet-tervezetet, 55.000 Ft-os 

illetményalappal, elfogadásra javasolja. A munkaerő megtartása és sajnos a nagy 

elvándorlásra tekintettel az utánpótlás biztosítása érdekében komolyan megfontolandó a bérek 

megemelése 2020. január 1-től, majd az ezt követő években is. 
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Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez kapcsolódóan 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat 

elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapja 

megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet megtárgyalta. A Képviselő-testület részére 

az 55.000 Ft-os illetményalapot elfogadásra javasolja. Határidő: Képviselő-testület soron 

következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

19/2020. (II.11.) határozata 

 

a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2020. évi illetményalapjáról 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapja megállapításáról szóló 

önkormányzati rendeletet megtárgyalta. A Képviselő-testület részére az 55.000 Ft-os 

illetményalapot elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A Képviselő-testület évek óta elismeri 

és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Madocsán működő önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a település fejlődése, a 

hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, sportolása, egészségvédelme, a közrend- és 

vagyonvédelem terén. Az önkormányzat hosszú évek óta a költségvetésben fedezetet biztosít 

a civil szervezetek támogatására. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi törvény alapján, valamint a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi törvény rendelkezései szerint az államháztartás alrendszereiből azok a civil 

szervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyeket nyilvántartásba vettek, illetve az adott 

üzleti évről készített beszámolójukat letétbe helyezték az Országos Bírói Hivatalnál. Madocsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben fogadta el az államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendeletét. A 

rendelet külön fejezetet szentel a civil szervezetek működési támogatásának szabályozására. 
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A megpályázható keretösszeg nagyságáról az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének 

elfogadásakor dönt. A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Lénárt Gyula Madocsa Sportegyesület elnöke: A sportpálya területén szeretnének egy 

raktárt csinálni, előterjesztésben le is írta és be is hozta az önkormányzathoz. Egy 5x8 m 

raktárra gondoltak, ahová beraknák a fűnyíró traktort annak alkatrészeit, öntőző kocsit meg az 

öntőző dobot stb. Ugyan úgy lenne megcsinálva, mint a lelátók, hogy 20 cm mélyen 

kiszednék a talajt, lenne, benne 10 cm sóder erre lenne még 10 cm beton és erre kerülne rá az 

épület. Minden munka társadalmi munka lenne, ha erre a keretet megkapná, akkor nem lenne 

plusz igénye.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Most nem a támogatás összegéről fog 

történi a szavazás, hanem arról, hogy kiírásra kerül a pályázat.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez kapcsolódóan több 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat 

elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a civil szervezetek 

2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívását megtárgyalta. A Képviselő-testület 

részére a pályázati felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – elfogadásra 

javasolja. Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc 

elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

20/2020. (II.11.) határozata 

 

a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a civil szervezetek 2020. évi 

támogatására vonatkozó pályázati felhívását megtárgyalta. A Képviselő-testület részére a 

pályázati felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi törvény szerint a nyilvános 

könyvtár alapkövetelménye, hogy az éves szakmai munkaterv alapján ellátja az 

alapfeladatokat, tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít. Turiné Nikl Melinda 

könyvtárvezető elkészítette a Madocsai Könyvtár 2019. évről szóló beszámolóját, amely az 

előterjesztés mellékletét képezi.  
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Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat elfogadására: 

„Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Könyvtár 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megismerte. A Képviselő-testület részére – az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal – elfogadásra javasolja. Határidő: Képviselő-testület soron 

következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

21/2020. (II.11.) határozata 

 

a Madocsai Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Könyvtár 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót megismerte. A Képviselő-testület részére – az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal – elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

6. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat Dr. Behringer Fanni fogorvos feladatellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Madocsa Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 106/2019. (X.02.) határozatával döntött arról, hogy Dr. Behringer Fanni 

egyéni vállalkozóval feladatellátási szerződést köt a határozatlan – de legalább 6 éves – 

időtartamra a Madocsa, Első utca 13. és a Bölcske, Paksi u. 10. szám alatti telephelyeken a 

Fogászati ellátás – Madocsa, valamint Fogászati ellátás – Bölcske megnevezésű szervezeti 

egységekben gyakorolt fogászati ellátás (szakmai kód: 1300) fogorvosi feladatainak 

végzésére.  

Dr. Behringer Fanni fogorvos azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 

rendelési idejét módosítani kívánja az alábbiak szerint.  

 

Hétfő:           10.00-17.00   Bölcske, Paksi út 10.  

Kedd:   9.00-17.00   Madocsa, Első utca 13. 

Szerda:  9.00-17.00   Bölcske, Paksi út 10. 

Csütörtök:  9.00-16.00   Madocsa, Első utca 13. 

 

A jelenleg hatályos rendelési idő: 

Hétfő:   17.00-20.00   Bölcske, Paksi út 10.  

Kedd:     8.00-20.00   Madocsa, Első utca 13. 

Csütörtök:    8.00-20.00   Bölcske, Paksi út 10.  

Péntek:  17.00-20.00   Madocsa, Első utca 13. 
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Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a rendelési idő módosítását, úgy a feladatellátási 

szerződés módosítása, és annak az illetékes egészségügyi szervekhez történő benyújtása 

szükséges. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat elfogadására: 

„Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága Dr. Behringer Fanni fogorvos 

kérelmét megismerte, a feladatellátási szerződés módosítását megtárgyalta. A Képviselő-

testület részére a rendelési idő módosítását elfogadásra javasolja. Határidő: Képviselő-testület 

soron következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

22/2020. (II.11.) határozata 

 

Dr. Behringer Fanni egyéni vállalkozó feladatellátási szerződésének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága Dr. Behringer Fanni fogorvos 

kérelmét megismerte, a feladatellátási szerződés módosítását megtárgyalta. A Képviselő-

testület részére a rendelési idő módosítását elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

7. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat az önkormányzat informatikai feladatainak ellátásával kapcsolatos 

szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Madocsa Község Önkormányzatának 

2002-től van szerződése Sümegi Miklós egyéni vállalkozóval, informatikai üzemeltetési, 

karbantartási feladatok ellátására. Sümegi Miklós jelezte, hogy átalánydíjat kíván módosítani, 

amely szerint a jövőben 4.000 Ft/hó/gép és 100 Ft/km kiszállási díjon tudja vállalni az 

üzemeltetési, karbantartási feladatokat. A jelenleg hatályos szerződése szerint most ezeket a 

feladatokat 2006 óta 2.605 Ft/hó/gép áron végzi. Az informatikai feladatok ellátására 

bekérésre került másik árajánlat is, hogy összevethető legyen a jelenlegi vállalkozó 

módosítási kérelmével. A beérkezett árajánlatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Személyes véleménye az, hogy a kettő ajánlatot nem lehet összehasonlítani, hiszen a 

TrendSolution Bt. árajánlata sokkal széleskörűbb. A második ajánlat összege a fejlesztéssel 

együtt 630.000 Ft lenne, a havi díja 69.900 Ft. Egyik ajánlatból sem derül ki, hogy hány 

számítógépről is van szó. 
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Döme Gábor képviselő: Nemrég volt a könyvtárba és kiderült, hogy az ott lévő 

számítógépek nem az önkormányzaté, hanem egy nagyobb könyvtáré. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Azt is tudják, hogy a nyugdíjas klub 

használja az önkormányzat wifijét, amit a továbbiakban is biztosítani kell. Az orvosi rendelő, 

a nyugdíjas klub és az ifjúsági ház fejlesztése, karbantartási költségek egyik árajánlatban 

sincsenek benne. Ki kellene bővíteni az árajánlatokat erre a dolgokra és úgy kérni egy új 

árajánlatot.  

 

Baksa Ferenc polgármester: A TrendSolution Bt. kint volt mindegyik helyen és megnéztek 

mindent.  

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Összesen kb. 10 db számítógépről van szó. Ez a napirendi pont 

egyszer elnapolásra került, hogy a két árajánlatot össze tudják hasonlítani a képviselők. 

Sümegi Miklóssal jelenleg is él a szerződés, 2002. óta látja el ezeket az informatikai 

feladatokat. Az utolsó ár módosítása 2006-ban volt, munkadíj emelési igényt nyújtott be. A 

kérdés az, hogy ezt az áremelési igényét a képviselő-testület elfogadja vagy esetleg a 

szerződését megszünteti. A TrendSolution Bt. az ajánlatába belerakott egy informatikai 

hálózatfejlesztést is. Sümegi Miklósnál az ügyfélszolgálat, a telefonos ügyintézés illetve 

bármiféle kérdés és segítségnyújtás ingyenes. A TrendSolution Bt. ezért pénzt kér, a kiszállási 

díja havonta egy alkalommal ingyenes utána 10.000 Ft.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Az informatikai fejlesztéseket el kellene 

végezni. Mivel csak a TrendSolution Bt. ajánlata tartalmazza, nem tudják, hogy ez az ár sok 

vagy kevés.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Azért lett kérve tőlük árajánlat, mert a közös ülésen a jegyző 

asszony mondta, hogy őket alkalmazzák és mikor Bölcskén voltak átjöttek Madocsára is és 

tettek egy árajánlatot.  

 

Araczki Antalné államháztartási, számviteli ügyintéző: A Miklós mindent megcsinál, a 

szolgáltatásával meg vannak elégedve.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a módosítást, és majd amikor 

fejleszteni akarják a gépeket, akkor bekérnek majd újabb árajánlatokat.  

 

Dr. Kiss Nikoletta aljegyző: Szintén azt gondolja, hogy mivel ez az informatikai 

hálózatfejlesztés egy nagyobb feladat, kérjenek be majd külön árajánlatokat erre.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez több hozzászólás 

nem hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat elfogadására: 

„Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat informatikai 

feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésmódosítását megtárgyalta. A Képviselő-testület 

részére a 4.000 Ft/hó/gép és 100 Ft/km kiszállási díj elfogadását, valamint polgármester 

felhatalmazását javasolja a módosított szerződés aláírására. Határidő: Képviselő-testület soron 

következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

.  
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

23/2020. (II.11.) határozata 

 

Sümegi Miklós informatikai feladatokat ellátó egyéni vállalkozó szerződésmódosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat informatikai 

feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésmódosítását megtárgyalta. A Képviselő-testület 

részére a 4.000 Ft/hó/gép és 100 Ft/km kiszállási díj elfogadását, valamint polgármester 

felhatalmazását javasolja a módosított szerződés aláírására. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

8. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a Madocsai Faluház villamoshálózatának felújításával kapcsolatos szerződés 

megkötésére  

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Döme Gábor képviselő: Nagyjából látták azt a három árajánlatot, amit a polgármester úr 

átküldött. Ugyanaz a probléma áll fent, mint az informatikai napirendi pontnál, nehéz 

összevetni őket, jelentős mértékben eltérnek az árajánlatok, mind összegben, mind a tételek 

tekintetében. Ténykérdés, hogy át kell nézni, mert vannak olyan munkálatok, amiket 

szükségszerű felújítani, elvégezni. A kérdés az, hogy teljes körűen lettek-e felmérve, érdemes 

kitekinteni a jövőre is. Ha már egyszer fúrás, faragás történik, akkor esetleg gondolni kell 

olyan dolgokra is, mint például a klímának az elhelyezése hol történne meg, a 

kamerarendszert is el lehetne vezetni. Törjék Gáborral beszélgettek, hogy voltak az épületnek 

olyan részei, amik felújításra kerültek. Erről érdemesebb lenne mélyebben értekezni. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Ami ebben problémát okozhat az, hogy 

szóbeli árajánlatkérés történt. Emiatt fordulhat elő, hogy nem ugyanarra adtak árajánlatokat. 

Három ajánlatból kettő 4.500.000 Ft körül van, a harmadik pedig 2.000.000 Ft-nál egy 

kicsivel kevesebb. Felmerülhet a kérdés, hogy lehet az, hogy technikailag azonos munkával 

ekkora árkülönbségek lépnek fel.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: Érdemes lenne megvárni a JETA-s pályázatot, mert 

abba belefér és még mellé a klíma is akár. Igaz, hogy korszerűsítették a Faluházat, de mindig 

egy adott részét.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Ők is ugyanerre gondoltak, hogy 

megvárják a pályázatot. Az árajánlatoknál hiányolta a műszaki leírást, hogy pontosan mit és 

hová terveznek be. Jó lenne írásban pontosan leírni ezeket a dolgokat. Amit még fontos lenne 

kérni a jövőre való tekintettel, hogy csináljanak egy megvalósulási tervet.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Mindhárom árajánlatot tevő azt javasolta, hogy a vezetékek az 

állmennyezetben legyenek elvezetve.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A legnagyobb fogyasztó jelenleg a 

hűtőgép. Javaslata az, hogy ne legyen elfogadva semelyik. Megkérte a polgármester urat, 
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hogy szervezzen egy bejárást a képviselőknek. Lehet, érdemes lenne közösen az 

árajánlattevőkkel együtt, ahol tisztázni lehet, hogy pontosan mit is kell megvalósítani. Közös 

alapokra kell hozni az ajánlatokat.  

 

Baksa Ferenc polgármester: TEIT pénzből meg lehetne valósítani. 

 

Döme Gábor képviselő: Meg kell vizsgálni, hogy mi a legfontosabb tételt, amit mindenféle 

képpen el kell végezni.  

 

Gelencsérné Tolnai Klára helyi lakos: A Faluháznak a legfontosabb része a konyha, 

megváltoztak a lakodalmak szokásai és ma már a vállalkozók hozzák a saját eszközeiket és 

leterhelik a rendszert. Az épület erre nem képes, nem erre szánták annak idején.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A tűzoltást meg kellene csinálni, az 

nagyon fontos.  

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat elfogadására: 

„Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Madocsai Faluház 

villamoshálózatának felújításával kapcsolatos szerződés megkötését megtárgyalta. A 

Képviselő-testület részére javasolja, hogy a 2020. február 11. napi ülésének napirendjéről 

vegye le, további egyeztetés szükségessége okán. Határidő: Képviselő-testület soron 

következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

  

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

24/2020. (II.11.) határozata 

 

a Madocsai Faluház villamoshálózatának felújításával kapcsolatos szerződés 

megkötéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a Madocsai Faluház 

villamoshálózatának felújításával kapcsolatos szerződés megkötését megtárgyalta. A 

Képviselő-testület részére javasolja, hogy a 2020. február 11. napi ülésének napirendjéről 

vegye le, további egyeztetés szükségessége okán.  

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése  

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

9. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2020. évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 
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Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A vagyonnyilatkozatok tekintetében a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény rendelkezéseit kell 

figyelembe venni. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma a 

polgármesterrel együtt 7 fő. A Pénzügyi Bizottság tagja 5 fő, amelyből 1 fő nem képviselő 

tag. Polgármester úr, a képviselők és a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja a 2020. január 

31. napjáig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek az alábbiak szerint tettek 

eleget: 

 

1. Baksa Ferenc polgármester 2020. január 31. napján.  

2. Szintai László alpolgármester 2020. január 21. napján.  

3. Döme Gábor képviselő 2020. január 31. napján.  

4. Komáromi József képviselő 2020. január 30. napján.  

5. Magyar István képviselő 2020. január 30. napján.  

6. Tarczal János képviselő 2020. január 31. napján.  

7. Törjék Gábor Ferenc képviselő 2020. január 24. napján 

8. Wolf Istvánné a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja 2020. január 28. napján. 

 

A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy polgármester úr, a képviselő-testület valamennyi 

tagja, valamint a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja az előírt határidőig eleget tett a saját 

és hozzátartozója vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, így valamennyi képviselő 

jogosult részt venni az önkormányzat munkájában.  

A köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel vonatkozásában Polgármester úr 

és a képviselő-testület tagjai, valamint a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi tagja 

kérelmezték felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 

köztartozásmentes adózói adatbázisban és benyújtották igazolásukat arról, hogy 

köztartozásmentes adózónak minősülnek. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez kapcsolódóan 

hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait az előterjesztés szerinti I. határozati 

javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

25/2020. (II.11.) határozata 

 

Baksa Ferenc polgármester 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy Baksa Ferenc 

polgármester az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

2020. január 31. napján eleget tett. 

 

Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2020. február 11. 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Felkérte a Bizottság tagjait az 

előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadására.  
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

26/2020. (II.11.) határozata 

 

Szintai László alpolgármester 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy Szintai László 

alpolgármester az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

2020. január 21. napján eleget tett. 

 

Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2020. február 11. 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Felkérte a Bizottság tagjait az 

előterjesztés szerinti III. határozati javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

27/2020. (II.11.) határozata 

 

Döme Gábor képviselő 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy Döme Gábor 

képviselő az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

2020. január 31. napján eleget tett. 

 

Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2020. február 11. 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Felkérte a Bizottság tagjait az 

előterjesztés szerinti IV. határozati javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

28/2020. (II.11.) határozata 

 

Komáromi József képviselő 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy Komáromi József 

képviselő az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

2020. január 30. napján eleget tett. 
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Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2020. február 11. 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Felkérte a Bizottság tagjait az 

előterjesztés szerinti V. határozati javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

29/2020. (II.11.) határozata 

 

Magyar István képviselő 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy Magyar István 

képviselő az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

2020. január 30. napján eleget tett. 

 

Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2020. február 11. 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Felkérte a Bizottság tagjait az 

előterjesztés szerinti VI. határozati javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

30/2020. (II.11.) határozata 

 

Tarczal János képviselő 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy Tarczal János 

képviselő az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

2020. január 31. napján eleget tett. 

 

Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2020. február 11. 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Felkérte a Bizottság tagjait az 

előterjesztés szerinti IV. határozati javaslat elfogadására.  

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

31/2020. (II.11.) határozata 

 

Törjék Gábor Ferenc képviselő 2020. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy Törjék Gábor 

Ferenc képviselő az Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének 2020. január 24. napján eleget tett. 

 

Határidő: a képviselő-testület tájékoztatására 2020. február 11. 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

10. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Javaslat a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási 

keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásának 

elfogadására 

Előterjesztő: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: A TEIT-tel kötött szerződés által 

biztosított pénzösszeg a Madocsai Sportegyesület és a Madocsai Polgárőr Egyesület 

támogatására lett felhasználva. A TEIT jelezte, hogy a támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolót 2020. február 15. napjáig meg kell küldeni részükre, így a határozati javaslat ezt 

tartalmazza. 

 

Törjék Gábor Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke: Mivel a napirendhez hozzászólás nem 

hangzott el, felkérte a Bizottság tagjait a következő határozati javaslat elfogadására: 

„Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-

NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-

ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi támogatási (al)szerződésben szereplő működési 

támogatási összeg felhasználását megtárgyalta. A Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolja. Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése Felelős: Törjék Gábor Ferenc 

elnök” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

32/2020. (II.11.) határozata 

 

a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási 

keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi 

támogatási (al)szerződésben szereplő működési támogatási összeg felhasználásának 

elfogadásáról 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a TEIT 2018. évi ISZF/599/2018-

NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási keretszerződéshez kapcsolódó, ISZF/21249/2019-

ITM_SZERZ. iktatószámú 2019. évi támogatási (al)szerződésben szereplő működési 

támogatási összeg felhasználását megtárgyalta. A Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

 

A Bizottság elnöke az ülést 17:30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Törjék Gábor Ferenc Wolfné Kovács Éva 

 elnök  jegyzőkönyv - hitelesítő 


