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Madocsa Község Önkormányzata 

Szám: 20/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 30. napján 17.00 

órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:  Baksa Ferenc polgármester 

 Szintai László alpolgármester, képviselő 

 Magyar István képviselő 

 Tarczal József  képviselő 

 Komáromi József képviselő 

 Bán Bálint Géza  képviselő 

 Tarczal János képviselő  

 

         Vitéz Bertalan András  aljegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

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

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

Képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Az ülés 

napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolta tárgyalásra azzal a módosítással, hogy 

a „Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. 

(XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban 

2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésére” 

című napirend sorszámát 2.-ra módosítani javasolta, a „Javaslat a „Madocsa” településnév használatára 

irányuló kérelem tárgyalására” című előterjesztést 3. napirendi pontként felvételre javasolta. a „Javaslat 

az energia- és költségmegtakarítási terv jóváhagyására „ című napirend sorszámát 4.-re módosítani 

javasolta, a „Javaslat az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadására” című 

napirend sorszámát 5.-re módosítani javasolta, a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi adókról szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására” című 

napirend sorszámát 6.-ra módosítani javasolta és az „Egyebek” napirend sorszámát 7.-re módosítani 

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

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

 

1.) a „Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben kapott 

felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 

22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan igazgatási szünet 

elrendelésére” című napirend sorszáma 2.-ra módosul. 

2.) a „Javaslat a „Madocsa” településnév használatára irányuló kérelem tárgyalására” 

című előterjesztés 3. napirendi pontként felvételre kerül. 

3.) a „Javaslat az energia- és költségmegtakarítási terv jóváhagyására „ című napirend 

sorszáma 4.-re módosul. 

4.) a „Javaslat az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadására” 

című napirend sorszáma 5.-re módosul. 
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5.) a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására” című napirend 

sorszáma 6.-ra módosul. 

6.) az „Egyebek” napirend sorszáma 7.-re módosul.” 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

190/2022. (XI.30.) határozata 

a napirendi pontok módosításáról 

 

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

módosítja:  

 

1.) a „Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben kapott 

felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 

22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan igazgatási szünet 

elrendelésére” című napirend sorszáma 2.-ra módosul. 

2.) a „Javaslat a „Madocsa” településnév használatára irányuló kérelem tárgyalására” 

című előterjesztés 3. napirendi pontként felvételre kerül. 

3.) a „Javaslat az energia- és költségmegtakarítási terv jóváhagyására „című napirend 

sorszáma 4.-re módosul. 

4.) a „Javaslat az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadására” 

című napirend sorszáma 5.-re módosul. 

5.) a „Javaslat Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására” című napirend 

sorszáma 6.-ra módosul. 

6.) az „Egyebek” napirend sorszáma 7.-re módosul.” 

 

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. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra 

vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésére 

Előterjesztő: aljegyző 
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3. Javaslat a „Madocsa” településnév használatára irányuló kérelem tárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Javaslat az energia- és költségmegtakarítási terv jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Javaslat az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Javaslat Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1/2014. 

(II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Egyebek” 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

191/2022. (XI.30.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

igazgatási szünet elrendelésére 

Előterjesztő: aljegyző 

 

3. Javaslat a „Madocsa” településnév használatára irányuló kérelem tárgyalására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Javaslat az energia- és költségmegtakarítási terv jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Javaslat az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Javaslat Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1/2014. 

(II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Egyebek 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bán 

Bálint Géza és Komáromi József képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Bán Bálint Géza képviselőt és Komáromi József képviselőt, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg.” 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

192/2022. (XI.30.) határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Bán Bálint Géza 

képviselőt és Komáromi József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

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

foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatokról” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

193/2022.(XI.30.) határozata 

a képviselő-testület 2022. szeptember 28. óta meghozott és lejárt határidejű határozatai 

végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

 

161/2022.(IX.28.), 172/2022.(X.13.), 176/2022.(X.26.), 177/2022.(X.26.), 178/2022.(X.26.), 

179/2022.(X.26.), 180/2022.(X.26.), 181/2022.(X.26.), 182/2022.(X.26.), 186/2022.(XI.16.) 

 

 lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztésben foglalt tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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2. Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra 

vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésére 

Előterjesztő: aljegyző 

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. 

Komáromi József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat a különleges 

jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 

igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. 

rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 

22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésére” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

igazgatási szünet elrendelésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

194/2022.(XI.30.) határozata 

a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 

elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. 

(XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan igazgatási 

szünet elrendeléséről 

 

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

különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 

elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az energiaköltségek 

csökkentése érdekében a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 2022. 

december 22-től 2023. január  6-ig igazgatási szünetet rendel el.  

 

2.) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás nem működik. A Hivatal 

halaszthatatlan közfeladatainak – születések és elhalálozások anyakönyvezése – folyamatos és 

zavartalan ellátásának biztosítása céljából a Hivatal bölcskei székhelyén foglalkoztatott ügyintéző a +36 

(20) 421-5047 telefonszámon, a Hivatal Madocsai Kirendeltségén foglalkoztatott ügyintéző a +36 (20) 

438-0806 telefonszámon munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:00 óráig, pénteken 08:00-13:30 

óráig elérhető. 
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3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére a Hivatalban foglalkoztatott 

dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, valamint gondoskodjon az igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről 2022. november 30-ig. 

 

Határidő: a határozat közzétételére 2022. november 30-án,  

Felelős: Vitéz Bertalan András aljegyző 

 

Baksa Ferenc polgármester: A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló döntést ki kell hirdetni, ezért a döntés kihirdetése miatt szünetet 

rendelt el 17:06 órától 17:15 óráig. 

A Képviselő-testület a Polgármester Úr által 17:06 órától 17:15 óráig terjedő szünetben a „a különleges 

jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 

igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. 

rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 

22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről” szóló döntést 

a helyben szokásos módon kihirdette. 

 

Baksa Ferenc polgármester: Megállapította, hogy a szünetet követően a Képviselő-testület 7 tagjából 

7 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. 

 

3. Javaslat a „Madocsa” településnév használatára irányuló kérelem tárgyalására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

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

foglalt határozati javaslatok elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a „Madocsa” településnév használatára 

irányuló kérelem tárgyalására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

195/2022.(XI.30.) határozata 

a Nemzeti Értékek Könyvkiadó számára „Madocsa” településnév használatának 

engedélyezéséről 

 

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

a Nemzeti Értékek Könyvkiadó „Madocsa” településnév használatának engedélyezése iráni 

kérelmét megtárgyalta. 

 

2.) A Képviselő-testület a Nemzeti Értékek Könyvkiadó, a 2023. első negyedévben megjelenő 

„Vizeink és halaink” című kötet elkészítése során a „Madocsa” településnév használatához 

hozzájárul, a „Madocsa” megnevezés használatát engedélyezi. 

  

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

 

Határidő: 2022. december 14. 

Felelős: polgármester 
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4. Javaslat az energia- és költségmegtakarítási terv jóváhagyására 

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 az energia- és 

költségmegtakarítási terv jóváhagyására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslat elfogadását javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat az energia- és költségmegtakarítási terv jóváhagyására” című előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

196/2022.(XI.30.) határozata 

az energia- és költségmegtakarítási terv elfogadásáról 

 

 

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

úgy döntött, hogy elfogadja a melléklet szerinti energia- és költségmegtakarítási tervet Madocsa 

Község Önkormányzata és intézményei részére. 

 

2.) A Képviselő-testület döntése értelmében Baksa Ferenc polgármester, és Madocsa Község 

Önkormányzata intézményeinek vezetői kötelesek a tervben foglaltakat végrehajtani, és 

szükség esetén annak felülvizsgálatát kezdeményezni. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

5. Javaslat az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadására 

 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. 

Komáromi József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat az önkormányzat 

2023. évi belső ellenőrzési tervének az 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 az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadására” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

197/2022.(XI.30.) határozata 

a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

 

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

a belső ellenőrzési vezető által elkészített 2023. évi belső ellenőrzési tervet és annak 1., 2., 3., 

4. és 5. mellékletét – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – megismerte és elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott 2023. évi belső ellenőrzési terven belül Madocsa 

Község Önkormányzatánál tervezett alábbi ellenőrzést és annak ütemezését elfogadja: 

 

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

A tervezett 

ellenőrzés 

tárgya 

Ellenőrzés 

típusa 

Ellenőrzés 

célja 

Ellenőrizendő 

időszak 

Szükséges 

ellenőrzési 

kapacitás 

(nap) 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Törvényesség, 

Szabályosság, 

Dokumentáltság 

Szociális 

ellátásokhoz 

kapcsolódó 

állami 

támogatás 

igényésének 

vizsgálata 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

A támogatás 

igénylését 

alátámasztó 

dokumentáció 

vizsgálata 

2022-2023. év 20 2023. 

május 

 

 

 

Határidő: belső ellenőrzési vezető részére megküldeni 2022. december 16. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

6. Javaslat Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1/2014. 

(II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására  

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

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 Madocsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati 

rendeletének módosítására” 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 Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására” című előterjesztésben foglalt önkormányzati 

rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosítással. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta: 
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Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

7. Egyebek 

Baksa Ferenc polgármester: Ismertette a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző 

Egyesület javaslatát, mely a madocsai 050 és 067/3 helyrajzi számú területek helyi jelentőségű 

természetvédelmi területté történő nyilvánításáról szól.  

Vitéz Bertalan András aljegyző: Ismertette az eljárás menetét. 

Baksa Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot az egyes területek 

helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánítására vonatkozó eljárás megindításáról: 

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

Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület kérelmére a Madocsa 050, és 067/3 

hrsz-ú területek helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánítására vonatkozó eljárás 

megindítását határozza el.  

 

2.) A Képviselő-testület megbízza Vitéz Bertalan András aljegyzőt, hogy a védetté nyilvánítás 

indokoltságát alátámasztó dokumentumokat küldje meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 

részére a területek országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása kérdésében. 

 

3.) Amennyiben az országos jelentőségű védelem alá helyezés a fenti területek tekintetében nem 

indokolt, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben   foglaltak szerint folytassa le az 

előkészítést, melynek során meg kell vizsgálni a védetté nyilvánítás indokoltságát, a védelem céljainak 

megvalósításához szükséges intézkedéseket és a védelemhez szükséges feltételek, pénzügyi eszközök 

biztosíthatóságát, valamint a védelem várható következményeit, valamint készítse el a fenti területeken 

lévő egyes fák természeti emlékké történő nyilvánítására vonatkozó rendelet-tervezetét.” 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

198/2022.(XI.30.) határozata 

a Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület által kezdeményezett egyes 

területek helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánítására vonatkozó eljárás 

megindításáról 

 

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

Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület kérelmére a Madocsa 050, és 067/3 

hrsz-ú területek helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánítására vonatkozó eljárás 

megindítását határozza el.  

 

2.) A Képviselő-testület megbízza Vitéz Bertalan András aljegyzőt, hogy a védetté nyilvánítás 

indokoltságát alátámasztó dokumentumokat küldje meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 

részére a területek országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása kérdésében. 

 

3.) Amennyiben az országos jelentőségű védelem alá helyezés a fenti területek tekintetében nem 

indokolt, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben   foglaltak szerint folytassa le az 

előkészítést, melynek során meg kell vizsgálni a védetté nyilvánítás indokoltságát, a védelem céljainak 

megvalósításához szükséges intézkedéseket és a védelemhez szükséges feltételek, pénzügyi eszközök 

biztosíthatóságát, valamint a védelem várható következményeit, valamint készítse el a fenti területeken 

lévő egyes fák természeti emlékké történő nyilvánítására vonatkozó rendelet-tervezetét. 
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Határidő: a dokumentumok elküldésére 2022.12.02. 

Felelős: Vitéz Bertalan András aljegyző, Baksa Ferenc polgármester 

 

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

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 17.40 órakor bezárta. 

 

 

 

Baksa Ferenc     K.m.f.    Vitéz Bertalan András 

polgármester              aljegyző 

 

 

 

 

 

 

Bán Bálint Géza                            Komáromi József 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 

 


