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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 4-én 8 

órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Puch József alpolgármester, Böde 

Istvánné, Soós Ferencné, Szántó Zoltán Képviselő-testületi tagok. Tubáné Benák Ibolya 

aljegyző, Csapó Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Napirend előtt: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Köszöntöm az ülésen megjelent Képviselőket. Megállapítom, 

hogy a Testület ülése határozatképes, a 7 tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van. Az ülést 

megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javaslom, aki elfogadja, kérem 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Puch József és Szántó Zoltán 

Képviselőket javaslom. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

Puch József és Szántó Zoltán Képviselőket megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat 

javaslom tárgyalásra.  

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1. Döntés a Dél-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatokhoz 

kapcsolódóan közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi eljárás 

lefolytatásáról 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Ajánlattételi felhívás elbírálására bíráló bizottság létrehozása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

3. Döntés a GEMENCFORRÁS Tervező és Szolgáltató Kft részére az elkészített 

megvalósíthatósági tanulmány vállalkozási díjának kifizetéséről 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Bölcske-Madocsa Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának és Szakmai Programjának elfogadása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 
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5. Egyebek 

 

 

1. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a Dél-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatokhoz 

kapcsolódóan közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi eljárás lefolytatásáról 

 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Képviselő-testület februárban hozott határozatai alapján az 

önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és településfejlesztési Operatív Program 

pályázat keretében a fogorvosi rendelő és a szolgálati lakás felújítására, valamint a belvíz- és 

csapadékvíz elvezetés I. ütemére. A pályázatok elbírálása sajnos még nem történt meg. A 

pályázatok – összegüket tekintve – közbeszerzés alá esnek. Bízva abban, hogy a pályázataink 

kedvező elbírálásban részesülnek, a támogatás lehívására rendelkezésre álló idő lerövidítése 

érdekében, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására és a közbeszerzési szakértői feladatok 

ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt, vagy céget kellene választani. Az 

ajánlattételi felhívás a hozzá kapcsolódó megbízási szerződéssel mindkét pályázat 

tekintetében elkészült.  A munkadíj a pályázatból elszámolható, nem kerül plusz költségébe 

az önkormányzatnak. Kérem a Képviselő-testület tagjait, járuljanak hozzá, hogy az 

ajánlattételi felhívást -  a hozzá kapcsolódó megbízási szerződés mintával -  a tamási 

székhelyű Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft, a pécsi PRV Dunántúl Kft, valamint a 

szekszárdi székhelyű Deák Ügyvédi Iroda részére küldjük meg. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozza: 

 

 

 92/2016.(XI.04.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Operatív 

Program keretében benyújtott „Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és 

átalakítása, orvos lakás felújítása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása és közbeszerzési feladatok ellátása vonatkozásában ajánlattételi 

eljárást folytat le. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti ajánlattételi felhívást elfogadja, amelyet 

az alábbi cégek részére küld meg: 

 

1. Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft 7090 Tamási, Vas Gereben u.1. 

2. PRV Dunántúl Kft 7621 Pécs, Pf. 134. 

3. Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. 

 

 

Az ajánlattételi eljárás értékelése során a legolcsóbb ajánlat kerül kihirdetésre, melyről 

a Képviselő-testület hozza meg a döntést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozza: 

 

 93/2016.(XI.04.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Operatív 

Program keretében benyújtott „Madocsa település belterületi vízrendezés I. ütem” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és 

közbeszerzési feladatok ellátása vonatkozásában ajánlattételi eljárást folytat le. 

 

 A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti ajánlattételi felhívást elfogadja, amelyet 

az alábbi cégek részére küld meg: 

 

 1.Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft 7090 Tamási, Vas Gereben u.1. 

2.PRV Dunántúl Kft 7621 Pécs, Pf. 134. 

3.Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. 

 

Az ajánlattételi eljárás értékelése során a legolcsóbb ajánlat kerül kihirdetésre, melyről 

a Képviselő-testület hozza meg a döntést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

2. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Ajánlattételi felhívások elbírálására bíráló bizottság létrehozása 

Előadó: Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

Tubáné Benák Ibolya: A közbeszerzési eljárás során a döntéshozó szerv a Képviselő-

testület. A Testület döntését bíráló bizottság készíti elő. A z önkormányzatnál jelenleg nincs 

megválasztott közbeszerzést elbíráló bizottság. A közbeszerzési törvény 2015. november 1-től 

módosult, mely szerint  a bíráló bizottság tagjainak együttesen megfelelő szakértelemmel kell 

rendelkezniük pénzügyi, közbeszerzési, jogi és szakmai vonatkozásban egyaránt. Nagyon 

nehéz a helyzetünk, egy ilyen kis hivatalnál nem  tudunk teljes körűen ezeknek a feltételeknek 

megfelelni. Mindenképpen külső személy, vagy cég megbízására lesz szükség. A most 

elindított ajánlattételi eljárás lefolytatásához a bíráló bizottságot a hivatalon belül hozzuk 

létre, mivel ez az eljárás nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. Javaslom a 

Képviselő-testületnek, hogy egy Képviselőt delegáljon a bíráló bizottság munkájába. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A bíráló bizottság feladata gyakorlatilag eldönteni azt, hogy a 

beérkezett ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, megállapítani, 

hogy érkezett-e és ha igen, kitől érkezett nyertes ajánlat.  Írásbeli szakvéleményt és döntési 

javaslatot készítsen az eljárást lezáró döntés meghozatalához. Az elhangzottak alapján a bíráló 

bizottság tagjainak javaslom Törjék Ferencné Pénzügyi bizottsági tagot, Araczki Antalné 

pénzügyi előadót, Tubáné Benák Ibolya aljegyzőt, valamint a Képviselő-testület által delegált 

tagként Böde Istvánnét megválasztani. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 
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Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 94/2016.(XI.04.) önkormányzati határozat 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2016.(XI.04.), és a 

93/2016.(XI.04.) önkormányzati határozatokkal indított ajánlattételi felhívások 

elbírálására vonatkozóan bizottságot hoz létre. 

 

2. Az ajánlattételi eljárásokban való közreműködésre az alábbi tagokat jelöli ki: 

 

- Törjék Ferencné pénzügyi bizottsági tag 

- Araczki Antalné pénzügyi előadó 

- Tubáné Benák Ibolya aljegyző 

 

3. A bizottság munkájába a Képviselő-testület részéről Böde Istvánné Képviselőt 

delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

3. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Döntés a GEMENCFORRÁS Tervező és Szolgáltató Kft részére az elkészített 

megvalósíthatósági tanulmány vállalkozási díjának kifizetéséről 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: A Dél-dunántúli Operatív Program keretében a település 

belterületi vízrendezéséhez benyújtandó pályázathoz a szekszárdi székhelyű 

GEMENCFORRÁS Kft készítette el a megvalósíthatósági tanulmányt. A Kft-vel kötött 

megállapodás szerint a tanulmány elkészítésének díja 1 millió forint + ÁFA, összesen  1.270 

ezer forint, ami a pályázati pénzből elszámolható. A megállapodás tartalmazza azt is, hogy a 

munkadíj a 2016. évi TOP pályázat elbírálását követően kerül leszámlázásra. Sajnos a 

benyújtott pályázatainkról egyenlőre nem tudunk semmit, nem tudhatjuk, hogy előre 

láthatólag mikor történik meg azok elbírálása, ezért a vállalkozó jelezte, hogy szeretnék, ha az 

önkormányzat kifizetné a tanulmány elkészítésének díját. Sikeres pályázat esetén ez az összeg 

elszámolható lesz a pályázatban. Azonban ha nem nyer a pályázatunk, vállalkozói díjat 

mindenképpen az önkormányzatnak kell megfizetnie. Megítélésem szerint a kérésük jogos, 

ezért kérem a Képviselő-testület tagjait, járuljanak hozzá a GEMENCFORRÁS Kft részére az 

1.270 ezer forint kifizetéséhez. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 95/2016.(XI.04.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a GEMENCFORRÁS Tervező és Szolgáltató Kft (7100 Szekszárd, Kiskadarka 
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u.4.) részére a 2016. évi TOP pályázat benyújtásához készített Madocsa község 

belterületi vízrendezési munkái I. ütem megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének 

díja – 1.000.000,- Ft + 270.000,- Ft ÁFA – kifizetésre kerüljön.  

 

 A Képviselő-testület  1.270.000,- Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

4. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Bölcske-Madocsa Család és Gyermekjóléti Szolgála Szervezeti és Működési 

Szabályzatának és Szakmai Programjának elfogadása  

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: 2016. június 30-i ülésén döntött a Testület arról, hogy 

2016.december 31. napjával kilép a Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulásból. Ezt követően a szeptember 28-i ülésen döntés 

született arról, hogy a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés feladatait Madocsára 

vonatkozóan 2017. január 1-jétől Bölcske Községi Önkormányzata, mint a Bölcskei Közös 

Önkormányzati Hivatal székhely település önkormányzata – szakfeladatként lássa el.  Az 

engedélyezési eljáráshoz, és a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez a Képviselő-testületnek el 

kell fogadnia a Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Szakmai programját.  

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Bölcske-Madocsa Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát fogadja el. 

 

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 96/2016.(XI.04.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcske-Madocsa Család 

és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

5. Napirend tárgyalása 

 

Tárgya: Bölcske-Madocsa Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának 

elfogadása 

Előadó: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

Gelencsérné Tolnai Klára: Az előző napirend tárgyalása során elhangzottak alapján 

javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Bölcske-Madocsa Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szakmai Programját fogadja el. 
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A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

a következő határozatot hozza: 

 

 97/2016.(XI.04.) önkormányzati határozat 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcske-Madocsa Család 

és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját elfogadja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

A napirendekhez kapcsolódóan hozzászólás, észrevétel nem hangzik el. 

 

A polgármester asszony az ülést 8 óra 40 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                            Tubáné Benák Ibolya 

polgármester                aljegyző 

 

 

 

 

 

 

Puch József                   Szántó Zoltán 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


