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Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 10/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 3. napján 16.00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 Komáromi József képviselő 

 Magyar István képviselő 

 Tarczal József  képviselő 

 Szintai László képviselő, alpolgármester 

 Tarczal János képviselő 

         Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

 Mérges Mariann jegyzőkönyvvezető, pénzügyi ügyintéző 

 

Távol maradt: Bán Bálint Géza képviselő 

 

Baksa Ferenc polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte Vitéz Bertalan 

András aljegyző urat a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Bán Bálint Géza képviselő úr 

igazoltan van távol.  Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolta 

tárgyalásra azzal a módosítással, hogy a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési 

eljárást megindító felhívás megküldésére történő felkérésre” című napirend sorszámát 5.-re módosítani 

javasolta, a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság 

létrehozására„ című napirend sorszámát 4.-re módosítani javasolta, a „Javaslat a települési 

támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet 

módosításának elfogadására” című előterjesztést 7. napirendi pontként felvételre javasolta, a „Javaslat 

Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására” című előterjesztést 8. napirendi pontként 

felvételre javasolta. Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:  

1.) a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító 

felhívás megküldésére történő felkérésre” című napirend sorszáma 5.-re módosul. 

2.) a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló 

bizottság létrehozására” című napirend sorszáma 4.-re módosul. 

3.) a „Javaslat a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 

6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására” című 

előterjesztést 7. napirendi pontként felvételre kerül. 

4.) a „Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására” című 

előterjesztést 8. napirendi pontként felvételre kerül.” 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2022. (VIII.3.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat a következők szerint 

módosítja:  

1.) a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító 

felhívás megküldésére történő felkérésre” című napirend sorszáma 5.-re módosul. 

2.) a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló 

bizottság létrehozására” című napirend sorszáma 4.-re módosul. 

3.) a „Javaslat a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 

6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására” című 

előterjesztést 7. napirendi pontként felvételre kerül. 

4.) a „Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására” című 

előterjesztést 8. napirendi pontként felvételre kerül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: A módosítást követően szavazásra bocsátotta a következő határozati 

javaslatot, a napirendi pontok elfogadásáról: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta: 

 

1. Javaslat a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

2. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására  

Előterjesztő: Vitéz Bertalan András 

 

3. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

4. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság 

létrehozására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

5. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

6. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötésére 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

7. Javaslat a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 
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8. Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc” 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2022. (VIII.3.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

2. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására  

Előterjesztő: Vitéz Bertalan András 

 

3. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

4. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság 

létrehozására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

5. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

6. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötésére 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

7. Javaslat a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

8. Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Mérges Mariannt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Komáromi József és Magyar István képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József képviselőt és Magyar István képviselőt, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Mérges Mariannt választotta meg.” 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2022. (VIII.3.) határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József 

képviselőt és Magyar István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Mérges Mariannt választotta meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására 

Előterjesztő: aljegyző 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Vitéz Bertalan András aljegyző: Ismertette a rendelet elfogadásának szükségességét. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a talajterhelési 

díjról és a Környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására” című előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2022. (VIII.4.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról  

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

2. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 
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Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat Közbeszerzési 

Szabályzat elfogadására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 

elfogadását javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására” című előterjesztésben foglalt határozati 

javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2022. (VIII.3.) határozata 

a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Bakó Ügyvédi Iroda által elkészített Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal megismerte.  

 

2.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja azzal, hogy annak hatályba lépése 

2022. 08.05. 

 

3.) Az új közbeszerzési szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül 

helyezi a 2020. április 22. napján a 4/2020. (IV.22.) polgármesteri határozattal elfogadott 

Közbeszerzési Szabályzatot. 

 

Határidő: Madocsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 2022.08.05. napján lép 

hatályba. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

3. Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat Madocsa Község 

Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására” című napirendet megtárgyalta, az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására” 

című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2022.(VIII.3.) határozata 

Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évre vonatkozó – az  
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előterjesztés mellékletét képező – közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (1) 

bekezdés szerinti közzétételt. 

 

Határidő: a közzétételre: 2022. augusztus 31. (a közzététel időtartama a 2023. évre vonatkozó 

közbeszerzési terv közzétételének időpontjáig tart) 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság 

létrehozására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat Madocsai közutak 

felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság létrehozására” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság 

létrehozására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2022.(VIII.3.) határozata 

a Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság 

létrehozásáról 

 

Madocsa Közésg Önkormányzatának Képviselő-testülete a Madocsai közutak felújítása tárgyú 

közbeszerzési eljárás bíráló bizottságát az alábbi összetételben megválasztja: 

 

A bíráló bizottság tagjainak: 

- Araczki Antalné 

- dr. Bakó Zoltán (Bakó Ügyvédi Iroda) 

- Szőts Balázs műszaki ellenőr 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

5. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 
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Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat Madocsai közutak 

felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésére történő felkérésre” című 

napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2022.(VIII.3.) határozata 

a Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésére 

történő felkérésre 

 

1) A Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület), 

mint ajánlatkérő által kiírt „Madocsai közutak felújítása) elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban az eljárást megindító felhívást, valamint a közbeszerzési dokumentumokat a 

Képviselő-testület jóváhagyja. 

2) A Képviselő-testület kéri a Bakó Ügyvédi Irodát, mint az eljárás lebonyolítására felkért 

szervezetet, hogy a felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére küldje meg:  

 

1. Hegedűs-Tolna Kft. (7130 Tolna, Ybl Miklós u. 13.) 

2. UNIVER Kft. (7030 Paks, Zápor utca 49.) 

3. MICROCENTER-PAKS Kft. (7030 Paks, Akác u. 49.) 

4. RENTRA KFT.  (Székhely: 1039 Budapest, Bajtárs utca 87. Fióktelep:7030 Paks, Vasút u. 

2.) 

5. J és J Útépítő és Szolgáltató Kft. (7030 Paks, Bástya u. 9.) 

6. Alisca Bau Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.) 

7. Geotechnika 84 Kft. (7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 59.) 

8. Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Holdfény utca 3.) 

9. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

10. Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Vasút utca 0690/34 hrsz.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

6. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a térfigyelő 

kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötésére” című napirendet megtárgyalta, 

az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás 

kötésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2022.(VIII.3.) határozata 

 a térfigyelő kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötésére 

 

1.) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a közterületi térfigyelő-kamerarendszert működtet 

Madocsa Község közigazgatási területén a közterületek megfigyelésére, a kamerákról érkező 

rendszám és fényképfelvételek rögzítésre kerülnek. Az adatok vagyonvédelem, illetve a 

közbiztonság körében kerülnek kezelésre, a rögzített adatokat a rendszer 5 napig tárolja. 

 

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező tartalmú együttműködési megállapodást köt 

a Paksi Rendőrkapitánysággal (7030 Paks, Dózsa György utca 52-54.) a Madocsa Község 

Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére, 

kezelésére 2022. augusztus 8-tól. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2022.08.14 a megállapodás megkötésére 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

7. Javaslat a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 

Előterjesztő: aljegyző 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 

Vitéz Bertalan András aljegyző: Ismertette a rendelet elfogadásának szükségességét. 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést 

megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat a települési 

támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet 

módosításának elfogadására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt önkormányzati 

rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadására” című előterjesztésben foglalt önkormányzati 

rendelet-tervezetet. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2022. (VIII.4.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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8. Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést megelőzően a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról. 

Komáromi József, a pénzügyi-bizottság elnöke: A Pénzügyi-bizottság a „Javaslat Dr. Hallai Róbert 

háziorvos szerződésének módosítására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátotta a „Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására” című előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2022.(VIII.3.) határozata 

Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosításáról 

 

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

szerződést módosít Dr. Hallai Róbert háziorvossal. 

 

2.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a szerződésmódosítás fedezete az önkormányzat 2022. évi 

költségvetési rendeletének I. melléklet 1.2.1 (Működési bevételek, Működési célú támogatások 

ÁH-n belül, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai sor) sora terhére rendelkezésre áll, a 

fedezetet biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzatot jelen jogügylet során Baksa Ferenc 

polgármester képviseli, akinek képviseleti joga teljes körű. 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás előkészítésére, 

valamint az új, módosított szerződés megkötésére.   

 

 

Határidő: 2022.08.15 a szerződés módosítására 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester  

 

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, a 

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 16.35 órakor bezárta. 

 

 

Baksa Ferenc     K.m.f.    Vitéz Bertalan András 

polgármester               aljegyző 

 

 

Komáromi József                            Magyar István 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 


