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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
Készült: 2016. május 13-án 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye:  Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 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 képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Hámori Imréné képviselőt.  
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban javasolt napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Iparterület kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására beérkezett ajánlatok megtárgyalása, 

szolgáltató kiválasztása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend   Iparterület kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására beérkezett 

ajánlatok megtárgyalása, szolgáltató kiválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testület keddi döntése alapján minden előkészítő feladat ellátására írásban megkerestük azt a három-
három céget, akiről döntött a testület, hogy adjon ajánlatot a feladat ellátására. Az ajánlatok tegnap beérkeztek, 
ezeket kiküldtük Nektek, láthattátok. 
Azt javaslom, hogy feladatonként menjünk végig a beérkezett ajánlatokon! 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a beérkezett ajánlatokat.  
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az iparterület infrastruktúra tervezésére beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árat adó Salgóterv Kft. 
ajánlatát fogadjuk el, és ezzel a vállalkozással a feladat ellátására szerződést kössünk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az iparterület infrastruktúra tervezés feladat ellátására beérkezett ajánlatokat, 
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

38/2016. (V.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” pályázati felhívásra Tolmács Község Önkormányzata által 
benyújtásra kerülő pályázathoz, az iparterület infrastruktúra terv elkészítésére beérkezett 
ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Salgótarv Mérnöki és 
Környezetvédelmi Kft. (3100 Salgótarján, Meredek út 3.) ajánlatát választja nyertes 
ajánlatnak. 
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Nyertes ajánlatot adó neve: Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Meredek út 3. 
Ajánlati ár: 7.100.000 Ft + 1.917.000 Ft áfa, azaz összesen bruttó 9.017.000 Ft 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Tolmács Község Önkormányzata a 0133/17 helyrajzi 
számú területen kialakítandó iparterületre vonatkozó infrastruktúra terv elkészítésére a 
nyertes ajánlatot benyújtó Salgóterv Kft-vel szerződést köt.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az infrastruktúra terv elkészítésére 
vonatkozó, az ajánlatnak megfelelő tartalmú szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az iparterület porta épület és 
kerítés tervezésére beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árat ajánló Varga János terező ajánlatát fogadjuk 
el, és a feladat ellátására a tervezővel szerződést kössünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az iparterület porta épület és kerítés tervezésére beérkezett ajánlatokat, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

39/2016. (V.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” pályázati felhívásra Tolmács Község Önkormányzata által 
benyújtásra kerülő pályázathoz, az iparterület porta épület és kerítés terv elkészítésére 
beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Varga János 
(2643 Diósjenő, Ifjúság út 2/1.) ajánlatát választja nyertes ajánlatnak. 
Nyertes ajánlatot adó neve: Varga János egyéni vállalkozó. 
Székhelye: 2643 Diósjenő, Ifjúság út 2/1. 
Ajánlati ár: 800.000 Ft + 216.000 Ft áfa, azaz összesen bruttó 1.016.000 Ft 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Tolmács Község Önkormányzata a 0133/17 helyrajzi 
számú területen kialakítandó iparterületre vonatkozóan a porta épületének és a kerítésnek a 
tervezésére a nyertes ajánlatot benyújtó Varga János egyéni vállalkozóval köt szerződést.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a porta épület és kerítés terv 
elkészítésére vonatkozó, az ajánlatnak megfelelő tartalmú szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az iparterület kialakítására 
vonatkozó pályázathoz az üzleti terv és az előzetes környezeti hatástanulmány elkészítésére a beérkezett 
ajánlatok közül a legalacsonyabb árat ajánló Inno-nivo Kft. ajánlatát fogadjuk el, és a feladat ellátására ezzel a 
vállalkozással szerződést kössünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az üzleti terv és előzetes hatástanulmány elkészítésére beérkezett ajánlatokat, 
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

40/2016. (V.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” pályázati felhívásra Tolmács Község Önkormányzata által 
benyújtásra kerülő pályázathoz az üzleti terv és az előzetes környezeti hatásvizsgálat 
elkészítésére beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló 
Inno-nivo Kft. (3100 Salgótarján, Füleki út 124.) ajánlatát választja nyertes ajánlatnak. 
Nyertes ajánlatot adó neve: Inno-nivo Kft. 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 124. 
Ajánlati ár: 5.600.000 Ft + 1.512.000 Ft áfa, azaz összesen bruttó 7.112.000 Ft 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Tolmács Község Önkormányzata által a 0133/17 
helyrajzi számú területen tervezett iparterület kialakítására benyújtandó pályázathoz 
szükséges üzleti terv és előzetes környezeti hatásvizsgálat elkészítésére vonatkozóan a 
nyertes ajánlatot benyújtó Inno-Nivo Kft-vel szerződést köt.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzleti terv és előzetes hatásvizsgálat 
elkészítésére vonatkozó, az ajánlatnak megfelelő tartalmú szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az iparterület kialakításához 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árat 
ajánló Valar Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Bt. ajánlatát fogadjuk el, és a feladat ellátására ezzel a 
vállalkozással szerződést kössünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására beérkezett ajánlatokat, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

41/2016. (V.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” pályázati felhívásra Tolmács Község Önkormányzata által 
benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Valar Bt. (2096 
Üröm, Boglárka utca 11.) ajánlatát választja nyertes ajánlatnak. 
Nyertes ajánlatot adó neve: Valar Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 
Székhelye: 2096 Üröm, Boglárka u. 11. 
Ajánlati ár: 2.600.000 Ft + 702.000 Ft áfa, azaz összesen bruttó 3.302.000 Ft 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Tolmács Község Önkormányzata által a 0133/17 
helyrajzi számú területen pályázati támogatás elnyerése esetén megvalósuló iparterület 
kialakításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozóan a 
nyertes ajánlatot benyújtó Valar Bt-vel szerződést köt.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására vonatkozó, az ajánlatnak megfelelő tartalmú szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a Polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 
 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

 
Hámori Imréné 

képviselő 


