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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 8/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2022. június 8. napján 14.15 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli, 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  

    

  Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

   

Távol maradt:   Zajacsné Rátkai Anita  bizottsági tag 

                                              

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

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

Bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Zajacsné Rátkai Anita 

bizottsági tag igazoltan van távol. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Wolf Istvánné bizottsági tagot, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit javasolta megválasztani. A következő határozati javaslatot 

bocsátotta szavazásra: „Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Wolf Istvánné 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 

94/2022.(VI.8.) 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: Komáromi József elnök 

 

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

tárgyalásra. Az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Pénzügyi-bizottsága a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta: 

 

1.)  Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető 

út felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 
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2.) Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

  Előterjesztő: polgármester  

 

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

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére 

 Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

 Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

 engedélyezésére 

 Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetésére 

 Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Egyebek” 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

95/2022.(VI.8.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1.) Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető út 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

  Előterjesztő: polgármester  

 

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

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére 

 Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

 Előterjesztő: polgármester 
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5.) Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

 engedélyezésére 

 Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetésére 

 Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Egyebek 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető út 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

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 „Madocsa Község Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető út felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” 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 

96/2022.(VI.8.) határozata 

a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető út 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekéréséről 

 

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

Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető út 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 elnök 

 

2. 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 2. 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 „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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

97/2022.(VI.8.) határozata 

a „TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra a 

Madocsai Sportcsarnok 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 

 

3. Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Madocsa 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. 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 „Madocsa Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére” 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 „Madocsa 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére” 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 

98/2022.(VI.8.) határozata 

 a TOP Plusz 2.1.1-21 „Madocsa Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat 

előkészítéséről 

 

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

Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Madocsa Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat 

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

részére elfogadásra javasolta. 

 

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

 

4. Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és 

Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztés tárgyában a 

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

a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban árajánlatok 

bekérésére” 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 

99/2022.(VI.8.) határozata 

a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekéréséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) 

és Újkender utca (144 hrsz.) 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 elnök 

 

5. Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. 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 27. 

és 2022. augusztus 2. között sátorállítás engedélyezésére” című előterjesztés tárgyában a következő 

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

Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. 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: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

100/2022.(VI.8.) határozata 

a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

engedélyezéséről 

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

július 27. és 2022. augusztus 2. 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 

 

6. Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetésére 

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 Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület 

osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetésére” című előterjesztés tárgyában a következő határozati 

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

0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetésére” 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 

101/2022.(VI.8.) határozata 

a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 

hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetésére” 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. Egyebek  

 

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

Bizottság nyílt ülését 14:25 órakor bezárta. 

 

 

 

Komáromi József     K.m.f.    Wolf Istvánné 

Pénzügyi Bizottság elnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


