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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 2/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2022. január 25. napján 16.00 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Madocsa Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   Komáromi József  bizottság tagja, korelnök  

  Wolf Istvánné bizottság tagja 

  Magyar István bizottság tagja 

 

Baksa Ferenc   polgármester 

   dr. Orbán Zsuzsanna  jegyző  

Szintai László   alpolgármester, képviselő 

  Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Az üléstől távol maradt:   

  Törjék Gábor Ferenc bizottság elnöke                                               

 

Komáromi József korelnök: Köszöntötte a Bizottság tagjait, külön köszöntötte dr. Orbán Zsuzsanna 

jegyző asszonyt a Pénzügyi Bizottság rendkívüli nyílt ülésén. Megállapította, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 4 tagjából 3 fő jelen van, Törjék Gábor Ferenc elnök igazoltan van távol, az ülést 

határozatképesnek nyilvánította. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Magyar István bizottsági tagot, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit javasolta megválasztani. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

13/2022.( I.25.) határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek Magyar István 

bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

Komáromi József korelnök: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat 

javasolta tárgyalásra, azzal a módosítással, hogy a „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alapból igényelt összegre” című napirendet 1) napirendi pontként felvételre javasolta. Szavazásra 

bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi-

bizottsága a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:  

1) a „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre” című 

előterjesztést 1) napirendi pontként felvételre került 

2) a további napirendi pontok sorszáma eggyel növekszik” 
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A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

14/2022.( I.25.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi-bizottsága a napirendi pontokat a következők szerint 

módosítja:  

1) a „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre” című 

előterjesztés 1) napirendi pontként felvételre került 

2) a további napirendi pontok sorszáma eggyel növekszik 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

Komáromi József korelnök: A módosítást követően az alábbi határozati javaslatot bocsátotta 

szavazásra: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi-bizottsága a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint elfogadta: 

 

  1)  Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre 

       Előterjesztő: polgármester 

 

2) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros 

közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 
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Előterjesztő: polgármester 

 

9) Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező 

Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Egyebek” 

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

15/2022.( I.25.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-bizottsága a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint elfogadta: 

 

  1)  Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre 

       Előterjesztő: polgármester 

 

2) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” 

tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros 

közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 
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9) Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező 

Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Egyebek 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegre 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 

 

Komáromi József korelnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt,  szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alapból igényelt összegre” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a 

Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

16/2022.( I.25.) határozata 

a 2022. évi Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból igényelt összegről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2022. évi Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alapból igényelt összegre” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati 

javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

2. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

Komáromi József korelnök:  Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül 

„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására” című 

előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők 
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infrastrukturális fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az 

abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

17/2022.( I.25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyban pályázat benyújtásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein 

belül „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” tárgyban pályázat benyújtására” című 

előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

3. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 

vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

  

Komáromi József korelnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül 

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” 

című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

18/2022.( I.25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretein belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat benyújtásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein 

belül „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 
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4. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

támogatása” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

Komáromi József korelnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztés 

tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

támogatása” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

19/2022.( I.25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázati 

dokumentáció benyújtásáról 

   

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein 

belül „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” tárgyban pályázat benyújtására” című 

előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

5. Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

Komáromi József korelnök:  Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül 

„Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztés tárgyában a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Javaslat a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

20/2022.( I.25.) határozata 

a Magyar Falu Program keretein belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban pályázat 

benyújtásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Falu Program keretein 

belül „Kommunális eszköz beszerzése” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

6. Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcím” tárgyban pályázat benyújtására 

 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

Komáromi József korelnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett 

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztés 

tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi 

Bizottsága a „Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása jogcím” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

21/2022.( I.25.) határozata 

a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” 

tárgyban pályázat benyújtásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Belügyminisztérium által 

meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím” tárgyban pályázat benyújtására” című 

előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

7. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 
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Komáromi József korelnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban 

pályázat benyújtására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

22/2022.( I.25.) határozata 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése”  tárgyban pályázat benyújtásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

8. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és 

kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat 

benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 

 

Komáromi József korelnök:  Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 

Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi infrastruktúrájának fejlesztése, 

felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

23/2022.( I.25.) határozata 

a „Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” pályázati dokumentáció benyújtásáról 
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Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Jövőnk Energiája 

Térségfejlesztési Alapítvány keretein belül „Gyalogos és kerékpáros közlekedés helyi 

infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

 

9. Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező 

Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi. 

 

Komáromi József korelnök:  Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 

Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai 

Programjának és a mellékletét képező Házirend, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-

testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

24/2022.( I.25.) határozata 

a  Madocsa Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend, 

valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Madocsa Alapszolgáltatási 

Központ Szakmai Programjának és a mellékletét képező Házirend, valamint Szervezeti és Működési 

Szabályzat elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a 

Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

10. Egyebek  

 

Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, Komáromi József korelnök a 

Pénzügyi Bizottság nyílt ülését 16:40 órakor bezárta. 

 

 

Komáromi József     K.m.f.    Magyar István  

Pénzügyi Bizottság korelnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


