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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

9/2011. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. június 17-én 830 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 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a személyesen és telefonon összehívott testületi ülésen az 
5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta. 
Egyetlen napirendet szeretnék tárgyalni, a napelemes pályázati beruházást, amiről a múltkor döntöttünk.  
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend  

 
1.  Napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó határozat módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutolsó testületi ülésünkön arról döntöttünk, hogy három önkormányzati ingatlanra, a faluházra, az IKSZT 
házra és az óvoda-iskola épületére vonatkozóan megpróbálunk pályázni a napelemes rendszer kiépítésére, és 
ehhez közbeszerzést lefolytatásáról is döntöttünk. Időközben olyan információt kapott a bonyolítónk, a Gresicki 
András, aki itt volt az ülésen, hogy a nagy pályázati igény miatt nagy az esély arra, hogy a jövő héten lezárják a 
pályázat beadását, ezért azt javasolta, hogy rövidítsük meg az időt, annak érdekében, hogy a jövő héten be tudjuk 
adni a pályázatot. Ezért azt javasolta, hogy csak két épületre vonatkozóan pályázzunk, ezzel csökken a 
beruházási érték, nem érjük el a 15 milliót közbeszerzési határt, és mivel idén nincs más építési beruházásunk, 
nem kellene közbeszerzést lefolytatni. Én sem értettem, hogy miért kell a pályázat beadása előtt lefolytatni a 
közbeszerzést, mikor a kivitelezőt ráérnénk kiválasztani, ha nyertes pályázatunk van. Erre az a magyarázat, hogy 
ez a pályázati kiírás előírja, hogy be kell nyújtani a kivitelezővel kötött szerződést, tehát a pályázat előtt ki kell 
választani a kivitelezőt. De ha csak két épületre pályáznánk – mondjuk a faluházra és az IKSZT térre 
pályáznánk, mivel az intézmény épületével kapcsolatban amúgy is aggályok merültek fel, azt kihagynánk – 
akkor nem kell a közbeszerzés, akkor közbeszerzés nélkül kérünk 3 ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot adóval 
megköthetnénk a feltételes vállalkozási szerződést erre a két épületre. A kivitelezési érték így bruttó 13.200.000 
Ft lenne, aminek a saját ereje bruttó 1.980.000 Ft, amit hitelből, vagy lízing cég útján biztosítana nekünk 
Gresicki András, amit 5 év alatt a villanyszámla megtakarításból tudnánk fizetni. A pályázat írást és 
lebonyolítást a kivitelező fizetné, tehát nekünk nem kerül semmibe. 
 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az 54/2011. határozatunkat akként módosítsuk, hogy a KEOP 4.2.0/A pályázati 
felhívásra csak a hivatal és az IKSZT ház napelemmel való felszerelésére pályázzunk, és a közbeszerzési eljárás 
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lefolytatására vonatkozó 55/2011. számú határozatunkat hatályon kívül helyezzük, és felhatalmaztok engem, 
hogy az ehhez szükséges kivitelezői és a Hévíznet Kft-vel, valamint a pályázat író céggel kötendő szerződéseket 
megkössem, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

59/2011. (VI.17.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napelemes rendszer kiépítésére 
vonatkozó 54/2011. (VI.1.) határozatát a következők szerint módosítja: 
az önkormányzat tulajdonában lévő 3 épület (Sport utca 1. önkormányzat hivatala, Béke 
tér 13. közösségi szolgáltató tér, Tolmácsi út 106. óvoda-iskola épülete) közül az 
önkormányzat hivatala és a Béke tér 13. szám alatti közösségi szolgáltató tér épülete 
tekintetében az energia költségek csökkentése érdekében napelemes (fotovoltikus) 
rendszer telepítését kívánja megvalósítani. 
A projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzat a 2011 Új Széchenyi Terv 
keretében meghirdetett KEOP 4.2.0/A. pályázati felhívásra – támogatás elnyerése 
céljából - pályázatot nyújt be. 
A képviselő-testület a projekt előkészítésével és tervezésével megbízza a Hévíznet Kft. 
(2600 Vác, Tavasz u. 14) képviseletében eljáró Gresicki András ügyvezetőt. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a projekt megvalósításához 
szükséges szerződéseket, pl. kivitelezői szerződést, a pályázattal kapcsolatos feladatok 
teljeskörű ellátására (pályázatírás, elszámolás, monitoring, stb.) vonatkozó szerződést, 
valamint a projekt-menedzselésre vonatkozóan a Hévíznet Kft-vel a megbízási 
szerződést megkösse. 
A képviselő-testület az 55/2011. (VI.1.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő:  azonnal, illetve lehetőség szerint  
Felelős:    polgármester 
 

 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta az ülést, és megköszönte a jelenlétet. 

 
 
 

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

Dudás Gergely 
alpolgármester 

 


