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Madocsa Községi Önkormányzat 

Szám: 8/2022 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:    Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 8. napján 14.30 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli,  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:   

 Baksa Ferenc polgármester 

 Szintai László képviselő, alpolgármester 

 Komáromi József képviselő 

 Magyar István képviselő 

 Tarczal József  képviselő 

         dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 

 

 Benke Noémi jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző 

 

Távol maradt: Bán Bálint Géza  képviselő 

 Tarczal János képviselő 

 

Baksa Ferenc polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte dr. Orbán 

Zsuzsanna jegyző asszonyt Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Tarczal János 

képviselő úr és Bán Bálint Géza képviselő úr igazoltan van távol.  Az ülés napirendjeként a meghívóban 

közölt napirendi pontokat javasolta tárgyalásra. Szavazásra bocsátott a következő határozati javaslatot, 

a napirendi pontok elfogadásáról: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta: 

 

1.)  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: jegyző 

 

2.)  Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető 

út felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.)  Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.)  Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Madocsa 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.)  Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 
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6.)  Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

engedélyezésére 

Előterjesztő: polgármester 

  

7.) Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.)   Egyebek” 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2022. (VI.8.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

1.)  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: jegyző 

 

2.)  Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető 

út felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.)  Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.)  Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Madocsa 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.)  Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.)  Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

engedélyezésére 

Előterjesztő: polgármester 

  

7.) Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Egyebek 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

Baksa Ferenc polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Benke Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Komáromi József és Tarczal József képviselőket javasolta megválasztani. Szavazásra bocsátotta a 

következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József képviselőt és Tarczal József képviselőt, 

jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg.” 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2022. (VI.8.) határozata  

a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József 

képviselőt és Tarczal József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

 Előterjesztő: jegyző 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

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

foglalt önkormányzati rendelet-tervezetet javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. Mivel a 

napirendhez hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat egyes önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezésére” című előterjesztésben foglalt önkormányzati rendelet tervezetet. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2022. (VI.14.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Az elfogadott önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

 

2. Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető 

út felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

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 
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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 „Madocsa Község 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető út felújítása” tárgyban árajánlatok 

bekérésére” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra 

javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára 

vezető út felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2022. (VI. 8.) határozata 

a „Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára vezető út 

felújítása” tárgyban árajánlatok bekéréséről 

 

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

fontosnak tartja, hogy a település útjai megfelelő állapotban legyenek. 

A 010 hrsz-ú Dunára vezető út az évek során leromlott, nem megfelelő állapotban van, 

balesetveszélyes. 

Fontos lenne, hogy amennyiben az Önkormányzatnak lehetősége nyílik rá anyagilag, akkor a 

Dunára vezető út felújításra kerüljön teljes hosszában (1980 m) padka készítéssel, valamint árok 

rendezéssel. 

 

2.) A Képviselő-testület a Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 hrsz-ú Dunára 

vezető út felújítási munkálatai elvégzésére az alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: 

 

- UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölcske, Vasút u. 0690/34 hrsz.) 

 

- Alisca Bau Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) 

 

- Bau-Team Kft. (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 17.) 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi dokumentációt készítse 

elő és azt a 2.) pontban megjelölt vállalkozók számára küldje meg.  

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti - közbeszerzési 

értékhatár alatti - beszerzési eljárást folytassa le és a beérkezett ajánlatok bírálatánál a 

legalacsonyabb ajánlati ár szempontját figyelembe véve - a Képviselő-testület által átruházott 

hatáskörben - hirdessen eredményt és jelölje meg a nyertes ajánlattevőt, továbbá a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

5.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben a 4. pontban nevesített nyertes ajánlati ár 

meghaladja a bruttó 50.000.000.- Ft-ot, abban az esetben a közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzési eljárást eredménytelennek kell tekinteni.  

 

6.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Madocsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 010 

hrsz-ú Dunára vezető út felújításának a fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetési 

rendeletének I. melléklet 5.5 sora terhére rendelkezésre áll, a fedezetet biztosítja. 
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Határidő: 2022. június 10. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

3. Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. 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 „Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben 

foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat benyújtására” című 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2022. (VI. 8.) határozata 

a „TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra a 

Madocsai Sportcsarnok energetikai korszerűsítése tárgyban pályázat benyújtásáról 

 

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

pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra a Madocsai 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése tárgyban.  

 

2) A beruházás tervezett összköltsége bruttó 350.596.200 Ft, melyből a fenti konstrukció keretében 

163.560.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra tart igényt az Önkormányzat. A 187.036.200 

Ft különbözetet önerőként - terveink szerint más támogatásból - az Önkormányzat saját 

költségvetéséből fedezi, azzal a kikötéssel, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén a 

Támogatási Szerződés megkötését megelőzően újabb Képviselő-testületi döntés szükséges a 

Támogatási Szerződés megkötéséről és az azzal járó kötelezettségvállalásról 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a pályázat előkészítésére és 

benyújtására, a kiírásban meghatározott nyilatkozatok aláírására, szükség esetén a 

hiánypótlásra, továbbá minden olyan intézkedésre, amely a pályázat pozitív elbírálásához 

szükséges. 

 

 

Határidő: A pályázat benyújtására: 2022.06.17. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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4. Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Madocsa 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére 

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 a „Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Madocsa Sportcsarnok energetikai 

korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 „Madocsa 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban pályázat tervezésére” című előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2022. (VI. 8.) határozata 

a TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat keretében a 

„Madocsai Sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyban benyújtandó pályázat 

előkészítéséről 

 

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

pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2.1.1-21 

azonosítószámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra a Madocsai 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése tárgyban. A pályázat benyújtásához szükséges a 

sportcsarnok részleges felújításáról 2017. decemberében elkészített kiviteli tervek 

felülvizsgálata és továbbtervezése, valamint a pályázati anyag elkészítése, melyre tekintettel a 

Képviselő-testület a következő döntést hozza: 

 

2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a sportcsarnok részleges felújításáról 2017. 

decemberében elkészült kiviteli tervek szerzői joga alapján az AchiGeoPlan Kft-nek (7030 

Paks, Kodály Zoltán u. 6. fsz. 1., adósz.: 13815938-2-17, képviseli: Solymos Attila) kizárólagos 

joga van a továbbtervezésre, ezért vele köt tervezési szerződést a Madocsai Sportcsarnok 

energetikai korszerűsítése pályázathoz a pályázati dokumentáció elkészítésére, melynek 

keretében különösen kiemelt figyelmet fordít az építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági 

munkarészek elkészítésére a pályázati felhívásban foglaltak szerint. Tervezőt a tervezési 

feladatért mindösszesen 2.700.000. Ft + ÁFA tervezői díj illeti meg a következő feltételek 

teljesülése esetén: Tervező 1.600.000. Ft + ÁFA összegű számla benyújtására jogosult, 

amennyiben a terveket 2022. június 15. napjáig Madocsa Község Önkormányzata  részére 

hiánytalanul átadja. A fennmaradó 1.100.000. Ft + ÁFA  tervezői díjra a Tervező kizárólag 

abban az esetben jogosult, ha az 1.) pontban foglalt pályázat pozitív támogatói döntésben 

részesül, melynek kifizetése a pályázati forrás terhére történhet. 
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3) A Képviselő-testület megállapítja és elfogadja, hogy az 1) pontban meghatározott pályázat 

elkészítésére – polgármester úr felkérése alapján - a következő gazdasági szereplők nyújtottak 

be árajánlatot az alábbi vállalási díjért: 

 

a) MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1., adósz.: 14658833-2-02, 

képviseli: Miklós Mónika) ajánlattevőtől határidőben benyújtott ajánlat érvényes. Az 

ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak. Az ajánlati ár: 

5.800.000.- Ft + ÁFA = 7.366.000. Ft. 

 

b) BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7091 Pári, Kis utca 200/A., adósz.: 14553927-

2-17, képviseli: Ludvig Ildikó) ajánlattevőtől határidőben benyújtott ajánlat érvényes. 

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak. Az ajánlati 

ár: 5.000.000.- Ft + ÁFA = 6.350.000. Ft. 

 

c) ZIPPA Tender Kft. (1031 Budapest, Óarany utca 42., adósz.: 14611373-2-41, 

képviseli: Mészáros Csaba) ajánlattevőtől határidőben benyújtott ajánlat érvényes. Az 

ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak. Az ajánlati ár: 

7.000.000. Ft + ÁFA = 8.890.000. Ft. 

 

4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 3) pontban megjelölt ajánlatok közül a BLOKK 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7091 Pári, Kis utca 200/A., adósz.: 14553927-2-17, képviseli: 

Ludvig Ildikó) nyújtotta be a legalacsonyabb ajánlati árat, így vele köt szerződést a Madocsai 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése megnevezésű pályázathoz szükséges PET és a pályázat 

benyújtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítésére és kezelésére 5.000.000. Ft + ÁFA 

összegben. Vállalkozó 3.000.000. Ft + ÁFA összegű számla benyújtására jogosult, amennyiben 

a pályázati anyagot 2022. június 17. napjáig Madocsa Község Önkormányzata  részére 

hiánytalanul átadja, továbbá a TOP_PLUSZ-2.1.1.21-TL számú felhívásra benyújtja. A 

fennmaradó 2.000.000. Ft + ÁFA   díjra a Vállalkozó kizárólag abban az esetben jogosult, ha 

az 1.) pontban foglalt pályázat pozitív támogatói döntésben részesül, melynek kifizetése a 

pályázati forrás terhére történhet. 

 

5) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a tervezési díjból az 1.600.000. Ft + ÁFA  összeg, továbbá 

a pályázat és tanulmány elkészítésére szolgáló vállalkozói díjból a 3.000.000. Ft + ÁFA összeg 

az önkormányzat 2022. évi költségvetése  I. melléklet – tartalékok megnevezésű - 5.5 sora 

terhére rendelkezésre áll. 

 

6) A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert a szerződések előkészítésére és 

aláírására, továbbá a kötelezettségvállalásra. 

 

7) A Képviselő-testület jelen határozat elfogadásával együtt hatályon kívül helyezi a 108/2022. 

(V.25.) határozatát. 

 

Határidő: A pályázat benyújtására: 2022.06.17. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 
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5. Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekérésére 

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 a „Madocsa, Mester 

utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban árajánlatok bekérésére” című 

napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” 

tárgyban árajánlatok bekérésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2022. (VI. 8.) határozata 

a „Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása” tárgyban 

árajánlatok bekéréséről 

  

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

pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 

vízelvezető rendszer építése/felújítása” tárgyban MFP-UHK/2022. pályázati azonosítószámon. A 

pályázat tárgya a Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) burkolatának 

felújítása, melyre a 3365545724 iratazonosító számon a Magyar Falu Program keretében 

támogatásban részesült. 

A pályázat támogatási intenzitása 100%, az elnyert pályázati összeg bruttó 44.961.151.- Ft. 

 

2.) A Képviselő-testület a Madocsa, Mester utca (816 hrsz.) és Újkender utca (144 hrsz.) felújítása 

tárgyában az alábbi vállalkozókat kéri fel a kivitelezési munkák elvégzése tekintetében 

ajánlattételre: 

 

- Hegedűs-Tolna Kft. (7130 Tolna, Ybl Miklós u. 13.) 

 

- UNIVER Kft. (7030 Paks, Zápor u. 49.) 

 

- MICROCENTER-PAKS Kft. (7030 Paks, Akác u. 49.) 

 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi dokumentációt készítse 

elő és azt a 2.) pontban megjelölt vállalkozók számára küldje meg.  

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti - közbeszerzési 

értékhatár alatti - beszerzési eljárást folytassa le és a beérkezett ajánlatok bírálatánál a 

legalacsonyabb ajánlati ár szempontját figyelembe véve - a Képviselő-testület által átruházott 

hatáskörben - hirdessen eredményt és jelölje meg a nyertes ajánlattevőt, továbbá a nyertes 

ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 
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5.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben a 4. pontban nevesített nyertes ajánlati ár 

meghaladja a bruttó 45.000.000.- Ft-ot, abban az esetben a közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzési eljárást eredménytelennek kell tekinteni.  

 

Határidő: Az árajánlatok bekérésére: 2022. június 10. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

6. Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

engedélyezésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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 madocsai Duna-

parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás engedélyezésére” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

engedélyezésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

118/2022. (VI.08.) határozata  

a madocsai Duna-parton 2022. július 27. és 2022. augusztus 2. között sátorállítás 

engedélyezéséről 

 

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

Bak Éva és Mittler István (a továbbiakban: közterület használó) számára egyszeri alkalommal 

lakodalom céljából engedélyezi a sátor felállítását a Madocsa belterület 1108/10 helyrajzi 

számon 2022. július 27. napjától 2022. augusztus 2. napjáig. A közterület-használat díját 3000 

Ft/ napban határozza meg. 

2.) A Képviselő-testület kötelezi a közterület használót, hogy minden a közterületen lévő fát, 

virágtartó edényt, virágágyat, játszóteret, térelemet stb. a károsodástól megóvja, továbbá a 

területet a rendezvényt követően eredeti állapotba visszaállítsa, amennyiben ez nem lehetséges, 

az okozott kárt megtérítse. 

Határidő: az engedély kiállítására: 2022. június 16. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

7. Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetésére 

Előterjesztő: polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 
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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 Madocsa 

külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetésére” című napirendet 

megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

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

bocsátotta a „Javaslat a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

119/2022. (VI.08.) határozata  

a Madocsa külterület 0239/4 hrsz.-ú terület osztatlan közös tulajdonjogának 

megszüntetéséről 

 

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

a Madocsa külterület 0239/4 hrsz-ú, szántó és fásított terület művelési ágú, összesen 16,6170 ha 

nagyságú terület osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetésére irányuló tervezetet az 

előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal megismerte. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert az előterjesztés 2. melléklete 

szerinti nyilatkozat aláírására. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy 2022. június 9. napján a 

Paksi Polgármesteri Hivatalban az egyezségi tárgyaláson részt vegyen és Madocsa Község 

Önkormányzata nevében az előterjesztés 3. mellékletét képző vázrajznak megfelelő 

tartalommal a megosztást elfogadja. 

 

Határidő: 2022. június 9. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

8. Egyebek 

 

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

polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 14.45 órakor bezárta. 

 

 

 

Baksa Ferenc     K.m.f.    dr. Orbán Zsuzsanna 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

Komáromi József                            Tarczal József 

    képviselő            képviselő 

jkv. hitelesítők 


