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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. szeptember 15-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 Csehek József képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
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 döntéshozás, az eljárás nyertesének meghatározása 
                Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő 

csatlakozás  
                Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Óvoda-iskola épület energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva – közbeszerzési eljárás nyertesének meghatározása  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lezajlott a közbeszerzési eljárás. A megkeresett három cég közül egy adott be ajánlatot, a Pentéra Kft., egy 
szekszárdi cég. Az ajánlati áruk 40.397.965 Ft. A bíráló bizottság az ajánlatot megvizsgálta, értékelte, és az 
előterjesztett döntési javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé. Az előzetesen kalkulált beruházási érték  , amire 
a pályázatot benyújtjuk, tehát a közbeszerzés során beérkezett ajánlat belefér a pályázati támogatásba, 
amennyiben nyer a pályázatunk, mert 100%-ban támogatott pályázatról van szó. Az a javaslatom, hogy a bíráló 
bizottság javaslata alapján fogadjuk el az ajánlatot benyújtó céget, mint a közbeszerzési eljárás nyertesét, és 
kössük meg velük a feltételes vállalkozási szerződést, ami akkor fog életbe lépni, ha nyer a pályázatunk. A 
pályázat ez alapján ha minden igaz, be lesz nyújtva.  
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha a szakembereknek az a véleménye, hogy a cég alkalmas a feladatra, akkor kössük meg velük a szerződést! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az óvoda-iskola épület energetikai célú felújításához kapcsolódóan kiírt közbeszerzési 
eljárás nyertesként a Pentéra Kft. ajánlattevőt kihirdessük az eljárás nyertesének, és elfogadja a határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

78/2014. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tolmács Község 
Önkormányzat fenntartásában álló épület energetikai beruházása keretében hőszigetelés, 
nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napkollektor rendszer kivitelezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlat és a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben 
(írásbeli szakvélemény, döntési javaslat) foglalt javaslatait – azok indokaival együtt – 
elfogadja, és  a következő döntést hozza: 

• A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
• A képviselő-testület megállapítja, hogy a Pentéra Kft. (7100 Szekszárd, Illyés 

Gy. u. 4.)  ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és - figyelemmel az ajánlattéli 
felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra - alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás szempontja alapján érvényes ajánlatot a Pentéra Kft. ajánlattevő 
nyújtotta be. Az egyedüli érvényes ajánlatot adó Pentéra Kft. ajánlata a beszerzés 
becsült értékére és a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére való tekintettel 
megfelelő, ezért Ajánlatkérő a Pentéra Kft. ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás 
nyertesének. 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy egyedüli érvényes ajánlatot az eljárás 
nyerteseként kihirdetett Pentéra Kft. tett, ezért második legalacsonyabb összegű 
érvényes ajánlatot nem hirdet. 

 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntéséről a Kbt. 
rendelkezéseinek megfelelően tájékoztassa az ajánlattevőt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti döntésnek megfelelően a 
feltételes vállalkozási szerződést megkösse.  
 
Határidő: feltételes vállalkozási szerződés megkötése azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
2. Napirend Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozás  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már jól ismerjük a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszert, évek óva csatlakozunk hozzá, és ösztöndíjjal támogatjuk 
a felsőoktatásban tanuló rászoruló tolmácsi diákokat. Az előterjesztést olvastátok, a kérdés az, hogy idén is 
csatlakozzunk-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez? Nekem az a véleményem, hogy csatlakozzunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mindenképp! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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79/2014. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása után maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
Határidő: jogszabályban előírtak szerint 
Felelős:   polgármester 

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

Csehek József 
képviselő 


