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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 7/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

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

kezdettel megtartott munkaterv szerinti, nyílt üléséről 

Az ülés helye: Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   Komáromi József  bizottság tagja,elnök  

  Wolf Istvánné bizottság tagja 

  Magyar István bizottság tagja 

Tarczal József   bizottság tagja 

 

Baksa Ferenc   polgármester 

   dr. Orbán Zsuzsanna  jegyző  

   Vitéz Bertalan András  aljegyző 

   Tarczal János   képviselő, tanácskozási joggal 

  Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

                                              

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

jegyző asszonyt és Vitéz Bertalan András aljegyző urat a Pénzügyi Bizottság munkaterv szerinti, nyílt 

ülésén. Megállapította, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülést határozatképesnek 

nyilvánította. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Tarczal József bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek 

pedig Benke Noémit javasolta megválasztani. A következő határozati javaslatot bocsátotta szavazásra: 

„Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal József 

bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg.” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

80/2022.(V.25.) határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek Tarczal József 

bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

Komáromi József elnök: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolta 

tárgyalásra, azzal a módosítással, hogy a „Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

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

című előterjesztést 6. napirendi pontként felvételre javasolta, a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 

30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztést 7. napirendi pontként felvételre 

javasolta, a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

„Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 8. napirendi pontként 

felvételre javasolta, a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 

megkötésére” című előterjesztést 9. napirendi pontként felvételre javasolta, az „Egyebek” napirend 

sorszáma 10.-re módosuljon.  Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Pénzügyi-bizottsága a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:  
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1.) a „Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést 6. napirendi pontként felvételre kerül  

2.) a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek 

megtárgyalására” című előterjesztést 7. napirendi pontként felvételre kerül 

3.) a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

„Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 8. 

napirendi pontként felvételre kerül 

4.) a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 

megkötésére” című előterjesztést 9. napirendi pontként felvételre kerül 

5.) az „Egyebek” napirend sorszáma 10.-re módosul.” 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

81/2022.(V.25.) határozata  

a napirendi pontok módosításáról 

 

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

módosítja:  

1.) a „Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat 

benyújtására” című előterjesztést 6. napirendi pontként felvételre kerül  

2.) a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek 

megtárgyalására” című előterjesztést 7. napirendi pontként felvételre kerül 

3.) a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

„Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására” című előterjesztést 8. 

napirendi pontként felvételre kerül 

4.) a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 

megkötésére” című előterjesztést 9. napirendi pontként felvételre kerül 

5.) az „Egyebek” napirend sorszáma 10.-re módosul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

Komáromi József 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 Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról  szóló 

beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására  

Előterjesztő: jegyző 

 

2.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására  

Előterjesztő: polgármester 
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4.) Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát 

település” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Egyebek” 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

82/2022.(V.25.) határozata  

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1.) Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról  szóló 

beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására  

Előterjesztő: jegyző 

 

2.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására  

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezésére  
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Előterjesztő: polgármester 

 

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

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát 

település” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Egyebek 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 

 

Komáromi József 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 Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására” című 

előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt I. határozati javaslatot - mely a Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításáról szól- 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 

83/2022.(V.25.) határozata  

a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés 

módosítására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt I. határozati javaslatot - mely a Hivatal 

2021. évi költségvetésének módosításáról szól- a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 
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Komáromi József elnök: szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés módosítására” című 

előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt II. határozati javaslatot- mely a Hivatal 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szól- 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 

84/2022.(V.25.) határozata  

a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra és a 2021. évi költségvetés 

módosítására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt II. határozati javaslatot- mely a Hivatal 

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szól- a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

rendeletének módosítására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa 

Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

rendeletének módosítására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt rendelet tervezetet 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 

85/2022.(V.25.) határozata  

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetési rendeletének módosítására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt rendelet-

tervezetet a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

3. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
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Komáromi József elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, módosító 

javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztés tárgyában a következő 

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

önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” 

című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot- mely az önkormányzat 2021. évi 

költségvetési beszámolójának elfogadásáról szól-  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 

86/2022.(V.25.) határozata  

az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot- mely az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

beszámolójának elfogadásáról szól-  a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

Komáromi József elnök: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztés tárgyában a következő 

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

önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” 

című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt rendelet-tervezetet 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 

87/2022.(V.25.) határozata  

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt rendelet-tervezetet a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 

4. Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
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Komáromi József elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Mivel kérdés, 

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására” című előterjesztés tárgyában a 

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

a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítására” 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 

88/2022.(V.25.) határozata  

a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására” című 

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

elfogadásra javasolta. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

5. Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezésére  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 28. 

és 2022. augusztus 1. között sátorállítás engedélyezésére” című előterjesztés tárgyában a következő 

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

Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás engedélyezésére” 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 

89/2022.(V.25.) határozata  

a madocsai Duna-parton 2022. július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás 

engedélyezéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. 

július 28. és 2022. augusztus 1. között sátorállítás engedélyezésére” című előterjesztést megtárgyalta, 

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

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 
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6. 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 6. mellékletét képezi. 

 

Komáromi József elnök: 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” 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

90/2022.(V.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 elnök 

 

7. Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

Komáromi József elnök: Az előterjesztésben foglaltakat idő hiányában nem sikerült megismerni. 

Mivel kérdés, módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. 

május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztés tárgyában a következő 

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

Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztést 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 0 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással határozatot nem hozott. 

 

Komáromi József elnök: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i 

taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 

2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztést megtárgyalta, a II. 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 0 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással határozatot nem hozott. 
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Komáromi József elnök: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i 

taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 

2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztést megtárgyalta, az 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 0 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással határozatot nem hozott. 

 

Komáromi József elnök: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i 

taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 

2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztést megtárgyalta, az 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 0 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással határozatot nem hozott. 

 

Komáromi József elnök: Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat nem 

támogatta a bizottság, ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testület 

részére: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Mezőföldvíz 

Kft.  a 2022. május 30-i taggyűlése anyagát 2022. május 24. napján – további anyagokat pedig 2022. 

május 25. napján – küldött meg az Önkormányzat - mint tulajdonos - részére. A Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal ügyintézője a bizottság, valamint a képviselő-testület ülését megelőző 1 napos 

idő ellenére elkészítette az alapos és szakszerű előterjesztést, de a Mezőföldvíz Kft. abban foglalt 

anyagait – azok terjedelme, valamint az időhiány miatt - a testületi tagok nem tudták áttanulmányozni, 

így nem tudnak felelősségteljes tulajdonosi döntést hozni. A Képviselő-testület felhívja a Mezőföldvíz 

Kft. ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy a Társasági Szerződés 10.43. pontja alapján a „Meghívók 

elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.”, ezért kéri, hogy a jövőben a 

Társasági Szerződés szerint szíveskedjenek eljárni.” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

91/2022.(V.25.) határozata  

a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi-Bizottsága a „Javaslat a Mezőföldvíz Kft. 2022. május 

30-i taggyűlése előterjesztéseinek megtárgyalására” című előterjesztés alapján a következő határozati 

javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Mezőföldvíz Kft.  a 2022. május 30-i taggyűlése anyagát 2022. 

május 24. napján – további anyagokat pedig 2022. május 25. napján – küldött meg az Önkormányzat - 

mint tulajdonos - részére. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője a bizottság, valamint 

a képviselő-testület ülését megelőző 1 napos idő ellenére elkészítette az alapos és szakszerű 

előterjesztést, de a Mezőföldvíz Kft. abban foglalt anyagait – azok terjedelme, valamint az időhiány 

miatt - a testületi tagok nem tudták áttanulmányozni, így nem tudnak felelősségteljes tulajdonosi döntést 

hozni. A Képviselő-testület felhívja a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy a Társasági 

Szerződés 10.43. pontja alapján a „Meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak 

el kell telnie.”, ezért kéri, hogy a jövőben a Társasági Szerződés szerint szíveskedjenek eljárni.” 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 
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Felelős: Komáromi József elnök 

 

8. Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát 

település” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 

 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület által meghirdetett „Madárbarát település” tárgyban pályázat benyújtására című előterjesztés 

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

a „Javaslat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát 

település” tárgyban pályázat benyújtására 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 

92/2022.(V.25.) határozata  

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát település” 

tárgyban pályázat benyújtásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát település” 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 elnök 

 

9. Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi. 

 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására irányuló 

megbízási szerződés megkötésére” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: 

„Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására 

irányuló 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: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

93/2022.(V.25.) határozata  

a főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés megkötéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a főépítészi feladatok ellátására 

irányuló megbízási szerződés megkötésére” 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: Komáromi József elnök 

 

10. Egyebek  

 

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

Bizottság nyílt ülését 17:06 órakor bezárta. 

 

 

 

 

Komáromi József     K.m.f.    Tarczal József 

Pénzügyi Bizottság elnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


