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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. szeptember 11-én 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 Hámori Imréné képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
Javasolt napirend: az Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva – pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítása 
 
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  

– pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítása 
              Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 

1. Napirend Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva – pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítása  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy a múltkori ülésen az óvodai felújítás közbeszerzési kiírásának módosított változatát az emelt 
összeggel elfogadtuk, és aszerint ki is lett írva a közbeszerzés. Viszont van ezzel kapcsolatban még egy érvényes 
képviselő-testületi határozatunk, ami a pályázat benyújtásáról szól, és abban még a régi összegek szerepelnek, és 
szólt a pályázatíró cég, hogy ezt is módosítanunk kellene, mert az új, megemelt összegű határozat kell a pályázat 
benyújtásához, mert a testületi döntésnek és a pályázatban megjelölt beruházási összegnek egyezni kell. A régi 
határozatunkban még a korábbi, 21.192.988 Ft + áfa becsült beruházási összeg szerepel, ezt kellene 
módosítanunk az új költségbecsléshez: a beruházás becsült nettó értéke 40.629.900 Ft, a projekt teljes becsült 
értéke pedig bruttó 60.851.923 Ft, tehát ebben már benne van a pályázatírás, projektmenedzsment és minden 
egyéb felmerülő költség. Azért is indokolt új határozatot hozni, és a régit visszavonni, mert az még július elején 
hoztuk, és abban azonnali végrehajtást rendelt el a testület, amire nem volt lehetőség, hiszen a pályázatot csak 
augusztusban írták ki. A beadási határidő szeptember 22. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
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 60/2014. (VII.3.) képviselő-testületi határozatunkat visszavonjuk, és az új becsült 
összegekkel döntsünk a pályázat benyújtásáról, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

77/2014. (IX.11.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi, illetve 
visszavonja korábbi, az óvoda-iskola épület felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról szóló 60/2014. (VII.3.) 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 projekt becsült értéke bruttó 60.851.923 Ft. 
A beruházás becsült értéke nettó 40.629.900 Ft 
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 kinyilvánítja, hogy 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) fogadta el, és a 
60/2014. (VII.3.) határozatával felhatalmazta a Polgármestert az ajánlatnak megfelelő, 
előterjesztett vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. A 60/2014. (VII.3.) 
képviselő-testületi határozat alapján megkötött ezen szerződések a határozat hatályon 
kívül helyezése ellenére jogfolytonosak, érvényesek. 
 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, és határidőben 
történő benyújtására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
 

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

Hámori Imréné 
képviselő 


