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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 4/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2022. február 22. napján 16.30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Madocsa Községi Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   Törjék Gábor Ferenc  bizottság elnöke  

  Wolf Istvánné bizottság tagja 

  Magyar István bizottság tagja 

Komáromi József   bizottság tagja 

 

Baksa Ferenc   polgármester 

   dr. Orbán Zsuzsanna  jegyző  

  Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

                                             

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Köszöntötte a Bizottság tagjait, külön köszöntötte dr. Orbán Zsuzsanna 

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

Bizottság 4 tagjából 4 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. A jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Wolf Istvánné bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit javasolta 

megválasztani. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

35/2022.( II.22.) határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek Wolf Istvánné 

bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat 

javasolta tárgyalásra, azzal a módosítással, hogy a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési 

feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának 

emelkedésére tekintettel” című előterjesztést 7) napirendi pontként felvételre javasolta. Szavazásra 

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

bizottsága a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:  

a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés 

módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel” 

című előterjesztés 7) napirendi pontként felvételre kerül.” 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

36/2022.( II.22.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

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

módosítja:  
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a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés 

módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel” 

című előterjesztés 7) napirendi pontként felvételre kerül. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: A módosítást követően az alábbi határozati javaslatot bocsátotta 

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

alábbiak szerint elfogadta: 

 

1) Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcím” tárgyban pályázat hiánypótlására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde beiratkozási időpontjának 

meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

4) Javaslat a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására 

a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel  

Előterjesztő: polgármester” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

37/2022.( II.22.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az ülés napirendi pontjait a következők 

szerint fogadta el: 

 

1) Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcím” tárgyban pályázat hiánypótlására 

Előterjesztő: polgármester 
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2) Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde beiratkozási időpontjának 

meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

4) Javaslat a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására 

a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel  

Előterjesztő: polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

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

jogcím” tárgyban pályázat hiánypótlására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: 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 Belügyminisztérium által meghirdetett 

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

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

elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

38/2022.( II.22.) határozata 

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

tárgyban pályázati dokumentáció hiánypótlásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Belügyminisztérium által 

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

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

elfogadásra javasolta. 
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Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

2. Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődébe történő óvodai beiratkozás  

időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini 

Bölcsődébe történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására” című előterjesztés tárgyában a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődébe történő óvodai beiratkozás időpontjának 

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

testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

39/2022.( II.22.) határozata 

a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Madocsai Csillagvirág Óvoda 

és Mini Bölcsődébe történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására” című előterjesztést 

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

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: elnök 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Tájékoztató az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben szereplő I. határozati 

javaslatot. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

40/2022. (II.22.) határozata 

Baksa Ferenc polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

36. pontjában foglalt feladatkörében eljárva megállapította, hogy Baksa Ferenc polgármester az 
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Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2022. január 28. napján 

eleget tett. 

 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc, a bizottság elnöke 

Határidő: a képviselő-testület  2022. február 22-i ülése 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a „Tájékoztató az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben szereplő II. határozati 

javaslatot. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

41/2022. (II. 22.) határozata 

Szintai László alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

36. pontjában foglalt feladatkörében eljárva megállapította, hogy Szintai László alpolgármester az 

Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2022. január 28. napján 

eleget tett. 

 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc, a bizottság elnöke 

Határidő: a képviselő-testület 2022. február 22-i ülése 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a „Tájékoztató az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben szereplő III. határozati 

javaslatot. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

42/2022. (II. 22.) határozata 

Bán Bálint Géza képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

36. pontjában foglalt feladatkörében eljárva megállapította, hogy Bán Bálint Géza képviselő az Mötv. 

39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2022. január 31. napján eleget 

tett. 

 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc, a bizottság elnöke 

Határidő: a képviselő-testület 2022. február 22-i ülése 

 

Komáromi József bizottsági tag: Érintettsége okán kizárását kérte az előterjesztésben foglalt IV. 

határozati javaslatra történő szavazásból. 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Komáromi József bizottsági tagot az előterjesztésben 

foglalt IV. határozati javalat szerinti, az ő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 

döntéshozatalból- személyes érintettségének bejelentése okán, kérésére – kizárja.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, Komáromi József bizottsági tag tartózkodásával, 

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

43/2022. (II. 22.) határozata 

Komáromi József bizottsági tag szavazásból való kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Komáromi József bizottsági tagot az 

előterjesztésben foglalt IV. határozati javalat szerinti, az ő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

szóló döntéshozatalból- személyes érintettségének bejelentése okán, kérésére – kizárja. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a „Tájékoztató az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben szereplő IV. határozati 

javaslatot. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Komáromi József 

bizottsági tag nem vett részt a szavazásban- az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

44/2022. (II. 22.) határozata 

Komáromi József képviselő  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

36. pontjában foglalt feladatkörében eljárva megállapította, hogy Komáromi József képviselő az 

Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2022. január 28. napján 

eleget tett. 

 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc, a bizottság elnöke 

Határidő: a képviselő-testület 2022. február 22-i ülése 

 

Magyar István bizottsági tag: Érintettsége okán kizárását kérte az előterjesztésben foglalt V. 

határozati javaslatra történő szavazásból. 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Magyar István bizottsági tagot az előterjesztésben 

foglalt V. határozati javaslat szerinti, az ő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 

döntéshozatalból- személyes érintettségének bejelentése okán, kérésére – kizárja.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, Magyar István bizottsági tag tartózkodásával, ellenszavazat 

nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

45/2022. (II. 22.) határozata 

Magyar István bizottsági tag szavazásból való kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Magyar István bizottsági tagot az 

előterjesztésben foglalt V. határozati javaslat szerinti, az ő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

szóló döntéshozatalból- személyes érintettségének bejelentése okán, kérésére – kizárja. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a „Tájékoztató az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben szereplő V. határozati 

javaslatot. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Magyar István 

bizottsági tag nem vett részt a szavazásban- az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

46/2022. (II. 22.) határozata 

Magyar István képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

36. pontjában foglalt feladatkörében eljárva megállapította, hogy Magyar István képviselő az Mötv. 

39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2022. január 31. napján eleget 

tett. 

 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc, a bizottság elnöke 

Határidő: a képviselő-testület 2022. február 22-i ülése 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a „Tájékoztató az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben szereplő VI. határozati 

javaslatot. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

47/2022. (II. 22.) határozata 

Tarczal János képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

36. pontjában foglalt feladatkörében eljárva megállapította, hogy Tarczal János képviselő az Mötv. 39. 

§-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2022. január 27. napján eleget tett. 

 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc, a bizottság elnöke 

Határidő: a képviselő-testület 2022. február 22-i ülése 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Érintettsége okán kizárását kérte az előterjesztésben foglalt VII. 

határozati javaslatra történő szavazásból. Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: 

„Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Törjék Gábor Ferenc bizottsági elnököt az 

előterjesztésben foglalt VII. határozati javaslat szerinti, az ő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

szóló döntéshozatalból- személyes érintettségének bejelentése okán, kérésére – kizárja.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, Törjék Gábor Ferenc elnök tartózkodásával, ellenszavazat 

nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

48/2022. (II. 22.) határozata 

Törjék Gábor Ferenc bizottsági elnök szavazásból való kizárásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Törjék Gábor Ferenc bizottsági elnököt az 

előterjesztésben foglalt VII. határozati javaslat szerinti, az ő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

szóló döntéshozatalból- személyes érintettségének bejelentése okán, kérésére – kizárja. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Szavazásra bocsátotta a „Tájékoztató az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről” című előterjesztésben szereplő VII. 

határozati javaslatot. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Törjék Gábor Ferenc 

bizottsági elnök nem vett részt a szavazásban- az alábbi határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

49/2022. (II. 22.) határozata 

Törjék Gábor Ferenc képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Madocsa Község Önkormányzata 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

36. pontjában foglalt feladatkörében eljárva megállapította, hogy Törjék Gábor Ferenc képviselő az 

Mötv. 39. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2022. január 28. napján 

eleget tett. 

 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc, a bizottság elnöke 

Határidő: a képviselő-testület 2022. február 22-i ülése 

 

4. Javaslat a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás 

megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi 

támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására” című előterjesztés tárgyában a következő 

határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a civil 

szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására” című előterjesztést 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

50/2022. (II.22.) határozata 

a civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi 

támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalására” című előterjesztést megtárgyalta, az 

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

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

5. Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység 

ellátására vonatkozó új megbízási szerződés megkötésére” című előterjesztés tárgyában a következő 

határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 

gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés megkötésére” 

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

elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

51/2022. (II.22.) határozata  

a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

megkötéséről 

 

Javaslat a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó új megbízási szerződés 

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

testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

6. Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási 

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

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv 

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

testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

52/2022. (II.22.) határozata 

a 2022. évi közművelődési-szolgáltatási terv elfogadására 

 Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2022. évi közművelődési-

szolgáltatási terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot 

a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

7. Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés 

módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 

Törjék Gábor Ferenc elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési 

feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának 

emelkedésére tekintettel” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel közétkeztetési 

feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a táplálék allergiás étkeztetés vállalkozói díjának 

emelkedésére tekintettel” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a 

Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

53/2022. (II.22.) határozata 

a MELO-TEX Kft.-vel szerződés módosításról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a MELO-TEX Kft.-vel 

közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására a táplálék allergiás étkeztetés 

vállalkozói díjának emelkedésére tekintettel” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Törjék Gábor Ferenc elnök 

 

Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, Törjék Gábor Ferenc elnök a 

Pénzügyi Bizottság nyílt ülését 16:52 órakor bezárta. 

 

 

 

 

Törjék Gábor Ferenc     K.m.f.    Wolf Istvánné  

Pénzügyi Bizottság elnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


