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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. július 7-én 8.00 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 Dudás Gergely alpolgármester 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. Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva – 

közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk elfogadása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával  
   kombinálva – közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési dokumentációk  
   elfogadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Módosítani kell a közbeszerzési tervet az iskola – óvoda épület felújítása miatt, illetve le kell folytatni a 
közbeszerzési eljárást, ezért két határozatot kell hoznunk. Kérdés? 
 
 
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 módosítsa az éves közbeszerzési tervet, illetve az óvoda-iskola felújításával kapcsolatban 
lefolytassuk a közbeszerzési eljárást kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

64/2014. (VII.7.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 27/2014. (IV.15.) határozattal 
megállapított 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervét – a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 33.§ (3) bekezdése alapján, a tárgyévben bekövetkezett 
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változás miatt: az év közben ismertté vált, várhatóan kiírásra kerülő KEOP-4.10.0/F. 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázaton való 
részvétellel igényelt támogatás felhasználásával megvalósítani kívánt fejlesztés okán – 
az alábbiakkal egészíti ki: 
 

2. Óvoda-iskola épület energetikai beruházása keretében hőszigetelés, nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer kivitelezése 
− Közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
– Nagyságrend (szolgáltatás értéke) kb. 20-30 millió Ft 
– Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás: nemzeti 
eljárásrendben legalább három ajánlattevő felhívásával induló eljárás 

– A kivitelezés várható megkezdése: 2014. IV. negyedév, teljesítés határideje: 
2015.05.30. 

– Az eljárás várható időszaka: 2014. július. 
 

A képviselő-testület 2014. évi közbeszerzési tervet a 27/2014. (IV.15.) képviselő-
testületi határozat módosításával az alábbiak szerint módosítja:  

Törlésre és hatályon kívül helyezésre kerül a „Tolmács Község Önkormányzatának 
2014. évi közbeszerzési terve építési és árubeszerzési közbeszerzés tekintetében 
nemleges, mivel a tervezett építések és árubeszerzések becsült értékének nagyságrendje 
várhatóan nem éri el a 2014. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat” szöveg, és 
helyébe a következő szöveg lép: 

„Tolmács Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve árubeszerzési 
közbeszerzés tekintetében nemleges, mivel a tervezett árubeszerzések becsült értékének 
nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2014. évre irányadó közbeszerzési 
értékhatárokat.” 
 
A képviselő-testület határozatának módosítással nem érintett részei továbbra is 
változatlanul érvényben maradnak. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

65/2014. (VII.7.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 
közbeszerzési eljárást indít a Tolmács Község Önkormányzat gondozásában álló iskola- és 
óvoda épület energetikai beruházása keretében hőszigetelés, nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer kivitelezése tárgyában, az előterjesztett 
közbeszerzési dokumentáció (közbeszerzési ajánlati felhívás és mellékletei, műszaki 
tartalom: tervrajzok, műszaki leírások, árazatlan költségkiírások szakáganként) tartalma 
szerint. 
A képviselő-testület az ajánlattételre történő felhívásra a következő 3 potenciális 
ajánlattevőt jelöli ki, illetve hívja fel ajánlattételre: 

• Otthon Rövid Távra Kft. 
1039 Budapest, Hunyadi u. 61. I.em.1. 

• Polaris-Nord Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. 

• VMI Mérnökiroda Kft. 
1183 Budapest, Árpád u. 3/b. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által 
elfogadott teljes közbeszerzési ajánlati dokumentációt (ajánlati felhívást, valamint annak 
mellékleteit) a megnevezett 3 ajánlattevő részére elektronikus úton küldje meg. 
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A képviselő-testület a „Tolmács Község Önkormányzat gondozásában álló iskola- és óvoda 
épület energetikai beruházása keretében hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés, 
napkollektor rendszer kivitelezése” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás 
során beérkező ajánlatok elbírálására a Kbt. 22.§ (4) bekezdése alapján szakértelemmel 
rendelkező 5 fős bírálóbizottságot hoz létre a következő szakértelemmel rendelkező 
személyi összetételben: 

- közbeszerzési szakértelemmel rendelkező: Máté Beáta, 
- jogi szakértelemmel rendelkező: dr. Horváth Zsolt, 
- pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Farkas Norbert, 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Nagy Balázs, Huszár 

Attila. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tolmács Község 
Önkormányzat gondozásában álló iskola- és óvoda épület energetikai beruházása keretében 
hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer kivitelezése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


