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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. március 2-án 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Balázs János Ferenc alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre képviselő 
 Dudás Gergely képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Loksa János képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné és Loksa János képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület az elektronikus levélben (e-mail) és telefonon történt összehívását követően a 
polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Eseti közbeszerzési szabályzat – faluház akadálymentesítése 
 
 
 
1. Napirend  Eseti közbeszerzési szabályzat – faluház akadálymentesítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A korábbi képviselő-testületi üléseken már tájékoztattam a képviselőket, hogy a faluház 
akadálymentesítésére benyújtott pályázatunkon 9.856.445 Ft támogatást nyertünk. Ebből a 
támogatásból 3.449.755 Ft előlegként már meg is érkezett a bankszámlánkra. A pályázat elfogadott 
költségvetése szerint a teljes elszámolható költség 10.951.608 Ft, így a pályázatban elszámolható 
költségekhez 10% önerőt kell biztosítanunk. A pályázatban elszámolható költségek között a 
legjelentősebb az építési beruházás költsége, ami nettó 8.245.650 Ft, bruttó 10.307.063 Ft. Ezen kívül 
a pályázatban a támogatás terhére egyéb járulékos költségek is elszámolásra kerülnek, összesen 
644.545 Ft értékben, így a projekt menedzsment költség, amit a MAPI lát el, a tervezés és a műszaki 
ellenőr díja, amit Pandula András rehabilitációs mérnök lát el, akivel az orvosi rendelő 
akadálymentesítésénél is együtt dolgoztunk, a műszaki vezetés díja, és szintén ilyen egyéb költség a 
kötelezően kihelyezendő tájékoztató táblák költsége. A projekt menedzsment költsége sajnos csak a 
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teljes beruházás 2%-ig elszámolható el, így az e feletti részt saját erőből kell állnunk, mert a 
pályázatban nem számolható el.  
A közbeszerzési törvény szerint nettó 15 millió forint értékű építési beruházás esetén kell 
közbeszerzést lefolytatni. Ez a beruházás ugyan nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a 
pályázatban nem is lett feltüntetve ilyen költség. Viszont amennyiben nyerünk az IKSZT pályázaton, 
és az a beruházás is megvalósul idén, akkor a két beruházás együttesen, egybe számítva már 
meghaladja a 15 milliót, ezért a közbeszerzési törvény szerint valamennyi beruházásra le kell folytatni 
a közbeszerzést. Mivel ez a költség a pályázatban nem szerepel, ezt is kizárólag saját forrásból kell 
állnunk. Sikerült egy nagyon jó áron megállapodni ezzel a céggel, 80.000 Ft + áfa összegért 
közreműködnek a közbeszerzés lefolytatásában. Kósa Mónika közbeszerzési szakértővel már 
korábban is dolgoztunk együtt, és nagyon jó munkakapcsolat alakult ki köztünk, megbízható, precíz. 
Látjátok a közbeszerzési szabályzatban, hogy 3 tagú bírálóbizottság fogja elbírálni a pályázatokat, 
műszaki szempontból Pandula András rehabilitációs tervező, pénzügyi szempontból Pénzes Klára 
kolleganőnk, közbeszerzési szempontból Kósa Mónika megbízottunk. Az önkormányzat részéről a 
döntéseket a képviselő-testület hozza meg, így a pályázati felhívást is a képviselő-testület fogja 
elfogadni. Ha elkészül a felhívás, összehívunk egy rendkívüli ülést, és az eljárás végén a 
bírálóbizottsági tagok által elkészített bírálatok alapján a képviselő-testület fogja kiválasztani a nyertes 
pályázót is. 
Most tehát a közbeszerzéshez az az első lépés, hogy elfogadjuk a közbeszerzési szabályzatot. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet, majd 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a faluház akadálymentesítésére kidolgozott és előterjesztett eseti 
közbeszerzési szabályzatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

19/2010. (III.2.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő–testülete elfogadja Tolmács 
Község Önkormányzata „A Tolmács községház épületének komplex 
akadálymentesítése” közbeszerzési eljárására kidolgozott és előterjesztett 
Eseti Közbeszerzési Szabályzatát. 
Az Eseti Közbeszerzési Szabályzat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 
 

 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

 Hámori Imréné Loksa János 
    képviselő képviselő 


