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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 6/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2022. április 27. napján 16.00 órai 

kezdettel megtartott munkaterv szerinti, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   Komáromi József  bizottság tagja, korelnök  

  Wolf Istvánné bizottság tagja 

  Magyar István bizottság tagja 

 

Baksa Ferenc   polgármester 

   dr. Orbán Zsuzsanna  jegyző  

   Tarczal János   képviselő, tanácskozási joggal 

  Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

                                              

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

jegyző asszonyt a Pénzügyi Bizottság munkaterv szerinti, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a 

Pénzügyi Bizottság 4 tagjából 3 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. A jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Magyar István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit javasolta 

megválasztani. A következő határozati javaslatot bocsátotta szavazásra: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek Magyar István bizottsági tagot, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

66/2022.( IV.27.) 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 civil szervezetek 2022. évi működési 

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című, a meghívó szerinti 5. napirend sorszáma 7.-

re módosítani javasolta, a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló megvitatására” című, a meghívó szerinti 7. napirend sorszáma 5.-re módosítani javasolta, a 

„Javaslat megüresedet önkormányzati képviselői hely betöltésére” című, a meghívó szerinti 10. 

napirendet levételre javasolta, a „Javaslat a Madocsai Helyi Választási Bizottságba póttag 

megválasztása” című, a meghívó szerinti 11. napirendet levételre javasolta, a „Javaslat a „Madocsai 

Református Általános Iskola központi fűtésének javítására” tárgyban árajánlatok bekérésére” című 

előterjesztést 10. napirendi pontként felvételre javasolta, a „Javaslat a „Madocsai Református 

Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztést 11. 
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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 civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati 

kérelmek elbírálására” című, a meghívó szerinti 5. napirend sorszáma 7.-re 

módosul 

2.) a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló megvitatására” című, a meghívó szerinti 7. napirend sorszáma 5.-re 

módosul 

3.) a „Javaslat megüresedet önkormányzati képviselői hely betöltésére” című, a 

meghívó szerinti 10. napirend levételre kerül 

4.) a „Javaslat a Madocsai Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztása” című, a 

meghívó szerinti 11. napirend levételre kerül 

5.) a „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének 

javítására” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztést 10. napirendi 

pontként felvételre kerül 

6.) a „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” 

tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztést 11. napirendi pontként 

felvételre kerül.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

67/2022.( IV.27.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

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

módosítja:  

1.) a „Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati 

kérelmek elbírálására” című, a meghívó szerinti 5. napirend sorszáma 7.-re 

módosul 

2.) a „Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló megvitatására” című, a meghívó szerinti 7. napirend sorszáma 5.-re 

módosul 

3.) a „Javaslat megüresedet önkormányzati képviselői hely betöltésére” című, a 

meghívó szerinti 10. napirend levételre kerül 

4.) a „Javaslat a Madocsai Helyi Választási Bizottságba póttag megválasztása” című, a 

meghívó szerinti 11. napirend levételre kerül 

5.) a „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének 

javítására” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztést 10. napirendi 

pontként felvételre kerül 

6.) a „Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” 

tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztést 11. napirendi pontként 

felvételre kerül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József korelnök 
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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 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Javaslat a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Javaslat a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló   

megvitatására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat a polgármester 2022. évi cafatéria-juttatása szabályainak megállapítására    Előterjesztő: 

jegyző 

 

9.) Javaslat a madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítására” tárgyban 

árajánlatok bekérésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok 

bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Egyebek” 

 

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

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

68/2022.( IV.27.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi-bizottsága a napirendi pontokat az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1.) Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Javaslat a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Javaslat a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló   

megvitatására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat a polgármester 2022. évi cafatéria-juttatása szabályainak megállapítására    Előterjesztő: 

jegyző 

 

9.) Javaslat a madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítására” tárgyban 

árajánlatok bekérésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok 

bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Egyebek 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József korelnök 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: jegyző 

 

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 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezésére” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt önkormányzati rendelet-tervezetet 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 

69/2022.( IV.27.) határozata 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az egyes önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezésére” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

2. Javaslat a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

elfogadására 

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 2022. évi Falunap és további 

rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés elfogadására” című előterjesztés tárgyában a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Javaslat a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 

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: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

70/2022.( IV.27.) határozata 

a 2022. évi Falunap és további rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2022. évi Falunap és további 

rendezvények megrendezésével kapcsolatos döntés 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 

 

3. Javaslat a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

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 „Madocsa területén járdaburkolat 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

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

járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 

71/2022.( IV.27.) határozata 

a „Madocsa területén járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekéréséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Madocsa területén 

járdaburkolat felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 

 

4. Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati 

pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

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 „Madocsa Község Önkormányzatának 

udvarában elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című 

előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő 

szolgálati pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 
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A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

72/2022.( IV.27.) határozata 

a „Madocsa Község Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség  

 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekéréséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Madocsa Község 

Önkormányzatának udvarában elhelyezkedő szolgálati pihenőhelyiség felújítása” tárgyban árajánlatok 

bekérésére” 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 civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló   

megvitatására 

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 civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló   megvitatására” című előterjesztés tárgyában a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „. 

Javaslat a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló   

megvitatására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatokat 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 

73/2022.( IV.27.) határozata 

a civil szervezetek 2021. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló   megvitatásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „. Javaslat a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló   megvitatására” című előterjesztést megtárgyalta, az 

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

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 
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6. Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására 

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 2021. évi belső ellenőrzési feladatok 

végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2021. évi belső 

ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló jelentés 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 

74/2022.( IV.27.) határozata 

2021.évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési 

feladatok végrehajtásáról szóló jelentés 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 

 

 

7. Javaslat a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek 

elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 

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

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

támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

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

2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatokat 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 

75/2022.( IV.27.) határozata 

a civil szervezetek 2022. évi működési támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálásáról 

 

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

működési támogatására kiírt pályázati kérelmek elbírálására” című előterjesztést megtárgyalta, az 

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

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József korelnök 

 

8. Javaslat a polgármester 2022. évi cafatéria-juttatása szabályainak megállapítására     

Előterjesztő: jegyző 

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 polgármester 2022. évi cafatéria-

juttatása szabályainak megállapítására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: 

„Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a polgármester 2022. évi 

cafatéria-juttatása szabályainak megállapítására” 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 

76/2022.( IV.27.) határozata 

a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának szabályairól 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a polgármester 2022. évi 

cafatéria-juttatása szabályainak megállapítására” 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 madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 

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 madocsai 044/70 hrsz-ú ingatlanról 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a madocsai 044/70 

hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására” című előterjesztést megtárgyalta, az 

abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 
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A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

77/2022.( IV.27.) határozata 

a Madocsa 044/70 hrsz-ú ingatlanról tulajdonosi hozzájárulás aláírásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a madocsai 044/70 hrsz-ú 

ingatlanról tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására” 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. Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítására” tárgyban 

árajánlatok bekérésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi. 

 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a „Madocsai Református Általános 

Iskola központi fűtésének javítására” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztés tárgyában a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítására” tárgyban 

árajánlatok bekérésére” 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 

78/2022.( IV.27.) határozata 

a „Madocsai Református Általános Iskola központi fűtésének javítása” tárgyban árajánlatok 

bekéréséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Madocsai Református 

Általános Iskola központi fűtésének javítására” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 

 

11. Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi. 

 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a „Madocsai Református Általános 

Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztés tárgyában a 
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következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 

„Javaslat a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok 

bekérésére” 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 

79/2022.( IV.27.) határozata 

a „Madocsai Református Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok 

bekéréséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Madocsai Református 

Általános Iskola nyílászáróinak mázolása” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 

 

12. Egyebek  

 

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

Pénzügyi Bizottság nyílt ülését 16:42 órakor bezárta. 

 

 

 

 

Komáromi József     K.m.f.    Magyar István 

Pénzügyi Bizottság korelnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


