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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. július 3-án 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az ülés vezetője:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Helyi adó rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva – KEOP 
pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének tagintézmény-vezetői megbízása – vélemény-
nyilvánítás a benyújtott pályázatok alapján 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Helyi adó rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, a helyi adó rendeletünk gyakorlati szempontból nem változik, a törvénnyel való 
összhang megteremtése miatt, annak érdekében szükséges a módosítás, hogy továbbra is a mostani gyakorlat 
szerint maradhasson az adóztatás. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a helyi adókról szóló rendelet módosítást az előterjesztett rendelet-tervezet szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2014. (VII.11.) 
önkormányzati rendelete 
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a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva  

– KEOP pályázat benyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mint olvastátok az előterjesztésben, az óvoda felújítására egy várhatóan kiírásra kerülő KEOP-os pályázat 
keretében nyílna lehetőség, ahogy arról a múltkor is beszéltünk, viszont a társadalmi egyeztetésre kiírt pályázati 
felhívás alapján már többet tudunk a feltételekről, mint a múltkor, a korábbi műszaki tartalmat is ehhez 
igazodóan módosítani kell, ezért szükséges új döntést hoznunk. Mivel módosítani kell a műszaki tartalmat, új 
terveket kell készíteni. A tervezéshez bekértünk 3 ajánlatot, mindhármat kiküldtük. Láthatjátok, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot az Europatender Consulting Kft. adta. A pályázat 100%-os támogatást nyújt, amibe a 
tervezési díj is elszámolható. A tervezői szerződés szerint a terv elkészültét követően függetlenül a pályázat 
nyeréstől, ki kell fizetnünk bruttó 954 ezer Ft-ot, tehát ezt be kell vállalnunk, ennyi a kockázatunk. Ha nyerünk, 
ez is elszámolható a pályázat költségei között, ezt akkor marad a mi kiadásunk, ha nem nyerünk. Szerintem 
pályázzunk, ha már a tavaszi pályázatunk nem sikerült, és úgy döntöttünk, hogy az óvodát jó lenne felújítani, ez 
most egy lehetőség lenne rá. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az önkormányzat pályázatot nyújtson be az iskola és óvoda épület felújítására a várhatóan a közeljövőben 
kiírásra kerülő KEOP-2014-4.10.0/F. számú pályázati felhívásra, és elfogadja az Europatender Consulting Kft. 
ajánlatát, és hogy ezt a céget bízzuk meg a tervezési feladatokkal, az és elfogadja az erről szóló határozati 
javaslatot kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

60/2014. (VII.3.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi, illetve 
visszavonja korábbi, az óvoda-iskola épület felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról szóló 55/2014. (V.26.) határozatát. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok és intézmények 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban megnevezésű (pályázati azonosító: KEOP-2014-4.10.0/F) 
pályázati felhívásra az önkormányzat tulajdonát képező, tolmácsi óvoda és iskola épület 
(Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám alatti, 349/4 helyrajzi számú ingatlanon lévő 
épület) felújítása céljára, az alábbi tartalommal: 
 
A beruházás becsült költsége 21.192.988 Ft + 27% ÁFA. 
Építészeti jellegű felújítási munkálatok:  
1. Az épület homlokzatának, lábazatának és padlásfödémének felső oldali 

hőszigetelése 
2. Meglévő nyílászárók cseréje, és a padlástér elválasztására hőszigetelt csapóajtó 

beépítése 
Gépészeti és villamos jellegű munkák: 

3. Fűtéskorszerűsítés 
4. Napkollektorok elhelyezése 

 
A képviselő-testület a beruházáshoz köthető engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 
elkészítésére, valamint az energetikai tanulmány és mellékleteinek elkészítésére – a 
beérkezett árajánlatok közül - az Europatender Consulting Kft. ajánlatát (tervezési díj: 
1.502.700 Ft + 27% áfa) fogadja el, és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlatnak 
megfelelő, előterjesztett vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 
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A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, és határidőben 
történő benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének tagintézmény-vezetői megbízása –  

vélemény-nyilvánítás a benyújtott pályázatok alapján 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs sok véleményezni valónk, mert csak egy pályázat maradt. Két pályázó volt, de az egyik időközben 
visszavonta a pályázatát, így egy pályázó van. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
határozati javaslatot, és támogatja Ivanics Andrásné pályázó megbízását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

61/2014. (VII.3.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Általános Iskola Tolmácsi 
Tagintézményének tagintézményvezető feladatainak ellátására beérkezett pályázatot 
megismerte, mely alapján a képviselő-testület Ivanics Andrásné pályázó 
tagintézményvezetői megbízását támogatja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a további napirendek 
tárgyalását. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


