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Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 14/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2022. szeptember 28. napján 16.00 

órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye: Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:  Komáromi József elnök, bizottság tagja 

  Magyar István bizottság tagja 

Wolf Istvánné   bizottság tagja 

Tarczal József   bizottság tagja 

  Zajacsné Rátkai Anita  bizottsági tag 

Baksa Ferenc   polgármester 

   Vitéz Bertalan András  aljegyző  

Benke Noémi   jegyzőkönyvvezető, igazgatási 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 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

137/2022.(IX.28.) 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 azzal a módosítással, hogy a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 

módosítására” című napirend sorszámát 2.-ra módosítani javasolta, a „Javaslat az önkormányzat 2022. 

évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalására „ című napirend sorszámát 1.-

re módosítani javasolta és a meghívó szerinti 3.  napirend tárgyát „Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások 

szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” módosítani javasolta. 

 Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:  

1.) a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására” 

című napirend sorszáma 2.-ra módosul. 
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2.) a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámoló megtárgyalására „című napirend sorszáma 1.-re módosul. 

3.) a meghívó szerinti 3. napirend tárgya „Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások 

szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” 

módosul.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

138/2022.(IX.28.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokat a következők szerint 

módosítja:  

1.) a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására” 

című napirend sorszáma 2.-ra módosul. 

2.) a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámoló megtárgyalására „című napirend sorszáma 1.-re módosul. 

3.) a meghívó szerinti 3. napirend tárgya „Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások 

szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló   

megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

2.   Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére, valamint a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszámának meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

  

 6. Javaslat a Madocsa külterület 012/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból Madocsa Község 

Önkormányzata tulajdonrészét képező földterület haszonbérleti szerződésének 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: polgármester 
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7. Javaslat a Madocsai Református Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Egyebek” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

139/2022.(IX.28.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokat az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló   

megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

2.   Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére, valamint a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszámának meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

  

 6. Javaslat a Madocsa külterület 012/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból Madocsa Község 

Önkormányzata tulajdonrészét képező földterület haszonbérleti szerződésének 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: polgármester 

7. Javaslat a Madocsai Református Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Egyebek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló   

megtárgyalására  

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 az önkormányzat 2022. évi költségvetése I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalására” 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 

140/2022.(IX.28.) határozata 

Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalására” 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 az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetési 

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

Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési 

rendeletének módosítására” 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 

141/2022.(IX.28.) határozata 

az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 2022. évi 

költségvetési rendeletének módosítására” 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 
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3. Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 

 

Komáromi József elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte. Az önkormányzati 

rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdések merültek fel.  

Zajacsné Rátkai Anita bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy az 50.000 Ft-ot minden évben meg kellene 

kapniuk azoknak az anyakönyvvezetőknek, akik esküvőt tartanak.  

Magyar István bizottsági tag: Egyet értett vele. 

Komáromi József elnök: Szavazásra bocsátotta a „Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások 

szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztés tárgyában 

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

„Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati rendelet 

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

Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta, azzal a módosítással, hogy az önkormányzati rendelet-

tervezet 6. § (3) b) pontja helyébe az alábbi szöveg lépjen: „az ünnepi öltözet használata címén az 

anyakönyvvezetőt ruházati költségtérítés illeti meg, melynek összege évenként nettó 50.000.- forint, 

mellyel a vonatkozó jogszabályok alapján kell elszámolni.” 

 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

142/2022.(IX.28.) határozata 

az anyakönyvi szolgáltatások szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások 

szabályozásáról és díjazásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolta, azzal a módosítással, hogy az önkormányzati rendelet-tervezet 6. § (3) b) pontja 

helyébe az alábbi szöveg lépjen: „az ünnepi öltözet használata címén az anyakönyvvezetőt ruházati 

költségtérítés illeti meg, melynek összege évenként nettó 50.000.- forint, mellyel a vonatkozó 

jogszabályok alapján kell elszámolni. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 

  

4.  Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére, valamint a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámának meghatározására 

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 következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek 

véleményezésére, valamint a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámának meghatározására” című 
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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 

143/2022.(IX.28.) határozata 

az általános iskolai kötelező felvételt biztosító felvételi körzetek megállapításáról,                  

valamint a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az általános iskolai kötelező 

felvételi körzetek véleményezésére, valamint a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámának 

meghatározására” 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.  Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi 

Komáromi József elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte.  

Magyar István bizottsági tag: Érintettsége okán kizárását kérte a szavazásból. 

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

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Magyar István bizottsági tagot a Települési Értéktár Bizottság 

2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatos döntéshozatalból- 

érintettsége okán- kizárja.” 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Magyar István bizottsági 

tag nem vett részt a szavazásban- az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

144/2022.(IX.28.) határozata 

Magyar István bizottsági tag kizárásáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Magyar István bizottsági tagot a Települési 

Értéktár Bizottság 2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatos 

döntéshozatalból- érintettsége okán- kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

 

Komáromi József elnök: Mivel kérdés, módosító javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta a következő 

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

Települési Értéktár Bizottság 2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről” című előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta.” 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Magyar István bizottsági 

tag nem vett részt a szavazásban- az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

145/2022.(IX.28.) határozata 

a Települési Értéktár Bizottság 2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 

2021. évi és 2022. I. félévi tevékenységéről” 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 012/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból Madocsa 

Község Önkormányzata tulajdonrészét képező földterület haszonbérleti szerződésének 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi 

 

Komáromi József elnök: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte.  

Zajacsné Rátkai Anita bizottsági tag: Javasolta, hogy az előterjesztés 2. mellékletét képező 

Haszonbérleti szerződés tervezet 3.1 pontjában található „gazdasági év végén” rész kerüljön kihagyásra.      

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

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Madocsa külterület 012/14 hrsz-ú, szántó 

művelési ágú ingatlanból Madocsa Község Önkormányzata tulajdonrészét képező földterület 

haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a 

szerződés tervezet 3.1 pontjában található „gazdasági év végén” rész kerüljön kihagyásra.” 

 

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

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

146/2022.(IX.28.) határozata 

a Madocsa külterület 012/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból Madocsa Község 

Önkormányzata tulajdonrészét képező földterület haszonbérleti szerződésének 

meghosszabbításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Madocsa külterület 012/14 hrsz-

ú, szántó művelési ágú ingatlanból Madocsa Község Önkormányzata tulajdonrészét képező földterület 

haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt 

határozati javaslatot a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a 

szerződés tervezet 3.1 pontjában található „gazdasági év végén” rész kerüljön kihagyásra. 

 

Határidő: A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Komáromi József elnök 
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7. Javaslat a Madocsai Református Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló 

megtárgyalására 

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 következő határozati javaslatot: „Madocsa Község 

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Madocsai Református Általános Iskola 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására” 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 

147/2022.(IX.28.) határozata 

a Madocsai Református Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról 

 

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

Iskola tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására” 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 

 

8. Egyebek 

Somogyi Mariann rendezvényszervező: Beszámolt a Pénzügyi Bizottság számára az eddig lezajlott 

rendezvényekről és azok anyagi vonzatáról. 

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

Komáromi József elnök úr a Pénzügyi Bizottság nyílt ülését 17:02 órakor bezárta. 

 

 

 

    Komáromi József   K.m.f.            Wolf Istvánné 

Pénzügyi Bizottság elnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 

 


