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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. augusztus 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-

testületi ülésről 
 
Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az ülés vezetője:    Dudás Gergely alpolgármester 
 
Jelen vannak:     Dudás Gergely           alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 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. 
Javasolt napirend: az Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva közbeszerzési eljárás visszavonása 
 
A javasolt napirendi pontot a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1.  Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva  

– közbeszerzési eljárás visszavonása 
              Előterjesztő: Dudás Gergely alpolgármester 
 
 
 

1. Napirend Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva  
– közbeszerzési eljárás visszavonása 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az óvoda-iskola felújítás pályázatát az Europatender Consulting Kft. készíti, akik értesítettek, hogy módosult a 
pályázati útmutató, és a megújult pályázati útmutató szerint az általunk kiírt közbeszerzési eljárás részét képező 
feltételes vállalkozási kivitelezési szerződésben bizonyos dolgokat át kell írni, és ki kell pótolni, vagyis 
módosítani kell, és így, ahogy kiírtuk a közbeszerzési eljárást és a vállalkozási szerződést, az a mostani pályázati 
útmutató szerint nem jó, ezért vissza kell vonnunk a közbeszerzési eljárást. Ehhez ők jobban értenek, mint mi! 
Még annyit közöltek, hogy a kiviteli szerződés átdolgozása után a jövő héten újra lehet indítani az eljárást, és ez 
a pályázat beadását nem fogja akadályozni, mert időben le fogjuk tudni bonyolítani. Kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a 71/2014. (VIII.19.) képviselő-testületi határozattal kiírt közbeszerzési eljárás 
visszavonásra kerüljön, majd a kivitelezési szerződés átdolgozását követően a közbeszerzési eljárás azonnal újra 
megindításra kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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75/2014. (VIII.25.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tolmács Község 
Önkormányzat gondozásában álló iskola- és óvoda épület energetikai beruházása 
keretében hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer 
kivitelezése tárgyában a képviselő-testület 71/2014. (VIII.19.) határozata alapján 2014. 
augusztus 21-én megindított és kiküldött közbeszerzési eljárást visszavonja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési dokumentáció 
részét képező feltételes vállalkozási (kivitelezési) szerződéstervezet pályázati 
útmutatónak megfelelő átdolgozását követően a közbeszerzési eljárás a képviselő-
testület 71/2014. (VIII.19.) határozata szerint, a képviselő-testület által elfogadott 
műszaki tartalommal azonnal  megindításra kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
További napirend nem volt, az alpolgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
 
 
 
 Dudás Gergely Torma Andrea 
 alpolgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


