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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. október 30-án 

8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester, Böde Istvánné, Rostás György, Soós 

Ferencné Képviselő-testületi tagok, dr. Orbán Zsuzsanna jegyző, Csapó Jánosné 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirend előtt:  

 

Gelencsérné Tolnai Kára polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület rendkívüli ülésén 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a héttagú Testületből négy fő 

jelen van. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Csapó Jánosnét javasolta 

megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

Csapó Jánosnét jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Böde Istvánné és 

Soós Ferencné Képviselőket javasolta megválasztani. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

Böde Istvánné és Soós Ferencné Képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Az ülés napirendjeként a meghívó szerinti 

napirendi pontot javasolta a Képviselő-testületnek tárgyalásra. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal a 

következő napirendet tárgyalta: 

 

 

1. „Madocsa Településen fogorvosi rendelő bővítése, átalakítása, orvoslakás felújítása” 

című TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat eszközbeszerzésére 

nyertes ajánlattevő kiválasztása 

Előterjesztő: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: A fogorvosi rendelő felújításához kapcsolódóan, a 

pályázatban meghatározott eszközlistában szereplő eszközök beszerzésére vonatkozóan  

lebonyolításra került a beszerzési eljárás. Az eljárás megindításakor az ajánlatkérés három 

gazdasági szereplő – a székesfehérvári székhelyű OM Dent Kft,  a budapesti székhelyű 

Modent Kft, és a szintén budapesti székhelyű 3D-Davidovics Ker. és Szolg. Kft – részére 

került megküldésre. Az eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok a Képviselők részére 
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kiküldésre kerültek, azok tartalmát megismerhették a Testület tagjai. A beérkezett ajánlatok 

közül a Modent Kft adta a legalacsonyabb összegű – 9.733.321,- forint - ajánlatot. Az ajánlat 

értéke nettó érték, az összeget 27 % ÁFA terheli. 

 

Soós Ferencné képviselő-testületi tag: A beérkezett pályázatok elbírálásánál fontos 

szempont volt az ellenszolgáltatás összege, ezért véleménye szerint a Modent Kft-t kell  

megbízni a fogorvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázatban szereplő eszközök 

beszerzésével. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Soós Ferencné képviselő asszony javaslatával  

egyetértve a Modent Kft-t javasolta kiválasztani a Képviselő-testületnek a fogorvosi rendelő 

felújítására  vonatkozó pályázatban meghatározott eszközlistában szereplő eszközök 

beszerzésére. 

 

A napirendhez kapcsolódóan több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Gelencsérné Tolnai Klára polgármester: Felkérte a Képviselőket a következő határozati 

javaslat elfogadására: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító számú 

„Madocsa településen fogorvosi rendelő átalakítása, orvoslakás felújítása” című pályázatának 

eszközbeszerzésére vonatkozóan az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület 

megállapítja, hogy a pályázatban meghatározott eszközlistában szereplő eszközök 

beszerzésére ajánlatot nyújtott be az OM Dent Kft (8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 6-

8.), a Modent Kft (1077 Budapest, Rózsa u. 29. Fsz.5.) és a 3D-Davidivics Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft (1188 Budapest, Zrínyi u. 22/B.) a jegyzőkönyvhöz mellékelt árajánlatok 

szerinti áron és tartalommal. 2. A Képviselő-testület az eszközbeszerzéssel a Modent Kft 

(1077 Budapest, Rózsa u. 29. Fsz. 5.) ajánlattevőt – mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot 

adót – bízza meg. 3. A Képviselő-testület az eszközök beszerzési értékét 9.733.321,- Ft + 

ÁFA, bruttó 12.361.318,- Ft-ban állapítja meg. 4. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban 

foglalt vállalkozóval a szerződés aláírására. Határidő: azonnal, Felelős: Gelencsérné Tolnai 

Klára polgármester.” 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2018. (X.30.) határozata 

TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító számú „Madocsa településen fogorvosi rendelő  

átalakítása, orvoslakás felújítása” című pályázatának eszközbeszerzésére nyertes ajánlattevő 

kiválasztásáról 

 

 Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a TOP-4.1.1-15TL1-2016-00011 azonosító számú „Madocsa településen 

fogorvosi rendelő átalakítása, orvoslakás felújítása” című pályázatának eszközbeszerzésére 

vonatkozóan az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázatban meghatározott eszközlistában 

szereplő eszközök beszerzésére ajánlatot nyújtott be az OM Dent Kft (8000 

Székesfehérvár, Széchenyi utca 6-8.), a Modent Kft (1077 Budapest, Rózsa u. 29. 
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Fsz.5.) és a 3D-Davidivics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1188 Budapest, Zrínyi u. 

22/B.) a jegyzőkönyvhöz mellékelt árajánlatok szerinti áron és tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület az eszközbeszerzéssel a Modent Kft (1077 Budapest, Rózsa u. 

29. Fsz. 5.) ajánlattevőt – mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot adót – bízza meg. 

 

3. A Képviselő-testület az eszközök beszerzési értékét 9.733.321,- Ft + ÁFA, bruttó 

12.361.318,- Ft-ban állapítja meg. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban foglalt vállalkozóval a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  a szerződés aláírására: azonnal 

Felelős: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester. 

 

 

Az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 

 

A polgármester asszony az ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Gelencsérné Tolnai Klára                             dr. Orbán Zsuzsanna 

polgármester     jegyző 

 

 

 

 

 

Böde Istvánné                          Soós Ferencné 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


