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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. augusztus 28-án 18.30 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott 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. 
Javasolt napirend: az Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva közbeszerzési eljárás ismételt megindítása. 
 
A javasolt napirendi pontot a képviselő-testület 5 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 ismételt megindítása 
              Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva  

– közbeszerzési eljárás ismételt megindítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda-iskola felújítás pályázatához kapcsolódó közbeszerzési eljárásunkat a múltkor - az Europatender 
Consulting Kft. javaslatára – visszavonta a testület. 
Elkészült az új közbeszerzési anyag, melyben a pályázati kiíráshoz és az útmutatóhoz igazodva változások 
történtek. A változás lényege az, hogy a pályázat lehetővé tette, hogy magasabb összegre pályázzunk, és ezáltal 
jobb, minőségibb anyagokkal dolgozhassunk, és így a kivitelezési költségvetés az előzetes számításaink szerint 
kb. 15 millió forinttal emelkedne. Javaslom, hogy fogadjuk ezt el, mert nem mindegy, hogy milyen minőségű 
anyag kerül beépítésre. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha már elkezdtük, akkor folytassuk is, az nekünk csak jó, ha jobb minőségben készül el a felújítás! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a 71/2014. (VIII.19.) képviselő-testületi határozat szerint, a most előterjesztett 
közbeszerzési dokumentáció és műszaki tartalom szerint a közbeszerzési eljárás újraindításra kerüljön, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

76/2014. (VIII.28.) 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 az előterjesztett, a módosított pályázati kiírásnak és útmutatónak 
megfelelően átdolgozott pályázati tartalommal összhangban álló közbeszerzési 
dokumentációt elfogadja, és 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 – a jelen határozattal 
elfogadott műszaki tartalom és közbeszerzési dokumentáció alapján - a képviselő-
testület 71/2014. (VIII.19.) határozatában meghatározott potenciális ajánlattevők 
ajánlattételre történő felhívásával a közbeszerzési eljárást ismételten megindítsa, illetve  
a közbeszerzési eljárás lefolytatásához tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

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

Dudás Gergely 
alpolgármester 


