
1 

 

Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 10/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2022. augusztus 3. napján 15.00 

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 

  Zajacsné Rátkai Anita  bizottsági tag 

 

Baksa Ferenc   polgármester 

   Vitéz Bertalan András  aljegyző  

 

 Mérges Mariann jegyzőkönyvvezető, pénzügyi ügyintéző 

 

   

                                              

Komáromi József elnök: Köszöntötte a Bizottság tagjait, külön köszöntötte Vitéz Bertalan András 

aljegyző urat a Pénzügyi Bizottság munkaterv szerinti, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. A jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Zajacsné Rátkai Anita bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Mérges Mariannt 

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

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek Zajacsné Rátkai Anita bizottsági 

tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Mérges Mariannt választotta meg.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

110/2022.(VIII.3) határozata 

a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága jegyzőkönyv hitelesítőnek Zajacsné Rátkai 

Anita bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Mérges Mariannt 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 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 
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felvételre javasolta. Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 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.” 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

111/2022.(VIII.3) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 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: 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 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 
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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” 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

112/2022.(VIII.3) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi-bizottsága a napirendi pontokat 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 
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Előterjesztő: Baksa Ferenc 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

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

elfogadására 

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 talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

113/2022.(VIII.3) határozata 

a talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a talajterhelési díjról és a 

Környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” 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 elnök 

 

2. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására  

Előterjesztő: aljegyző 

 

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 Közbeszerzési Szabályzat elfogadására” 

című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására” című előterjesztést 

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

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

114/2022.(VIII.3) határozata 

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Közbeszerzési Szabályzat  
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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 elnök 

 

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

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 Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi 

közbeszerzési tervének elfogadására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: 

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

2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

115/2022.(VIII.3) határozata 

 Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 

2022. évi közbeszerzési tervének 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 elnök 

 

4. Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság 

létrehozására  

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 Madocsai közutak felújítása elnevezésű 

közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság létrehozására” című előterjesztés tárgyában a következő 

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

közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság létrehozására” című 

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

elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

116/2022.(VIII.3) határozata 

Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság létrehozásáról  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Madocsai közutak felújítása 

elnevezésű közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság létrehozására” 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 Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre 

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 Madocsai közutak felújítása elnevezésű 

közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésére történő felkérésre” című előterjesztés tárgyában 

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

„Javaslat Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

megküldésére történő felkérésre” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot 

a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

117/2022.(VIII.3) határozata 

Madocsai közutak felújítása elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésére 

történő felkérésre 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Madocsai közutak felújítása 

elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésére történő felkérésre” 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 térfigyelő kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötésére 

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 térfigyelő kamerarendszer 

működtetésére együttműködési megállapodás kötésére” című előterjesztés tárgyában a következő 

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

kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötésére” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

118/2022.(VIII.3) határozata 

a térfigyelő kamerarendszer működtetésére együttműködési megállapodás kötéséről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a térfigyelő kamerarendszer 

működtetésére együttműködési megállapodás kötésére” 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 települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.28.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 

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

módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a települési támogatásokról és szociális 

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

előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 

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

az abban foglalt önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

119/2022.(VIII.3) határozata 

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

rendelet módosításának elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a települési támogatásokról és 

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

elfogadására” 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 elnök 

 

8. Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosítására 

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 Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének 

módosítására” című előterjesztés tárgyában a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 
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Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének 

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

testület részére elfogadásra javasolta.” 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

120/2022.(VIII.3) határozata 

Dr. Hallai Róbert háziorvos szerződésének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Dr. Hallai Róbert háziorvos 

szerződésének 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 

 

 

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

Bizottság nyílt ülését 15:47 órakor bezárta. 

 

 

 

Komáromi József     K.m.f.   Zajacsné Rátkai Anita 

Pénzügyi Bizottság elnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


