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Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 15/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2022. október 13. napján 15.00 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli, 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 rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a Pénzügyi Bizottság 

5 tagjából 5 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

148/2022.(X.13.) 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. Az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra: „Madocsa Község Önkormányzatának 

Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta: 

 

1. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli 

döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 

149/2022.(X.13.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a napirendi pontokat az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

1. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli 

döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására  

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komáromi József elnök 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli 

döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására  

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 Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. 

októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, 

felhatalmazás írásbeli szavazás leadására” 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 

150/2022.(X.13.) határozata 

a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli 

döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Mezőföldi Regionális 

Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek 

megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására” 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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Komáromi József elnök: Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, 

Komáromi József elnök úr a Pénzügyi Bizottság nyílt ülését 15:10 órakor bezárta. 

 

 

 

     Komáromi József   K.m.f.          Tarczal József 

Pénzügyi Bizottság elnöke      a Pénzügyi Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


