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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

15/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
Készült: 2016. október 10-én 18.30 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 hitelesítőnek felkérem Dudás Gergely alpolgármester. 

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan 
elfogadta. 

A képviselő-testület a meghívóban javasolt napirendeket egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 

1. ASP csatlakozási konstrukció – pályázati lehetőség 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Tavasz utca felújítása – árajánlatok megbeszélése, kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1.Napirend        ASP csatlakozási konstrukció – pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kidolgozásra került az úgynevezett ASP rendszer, amin keresztül a kormány rá fog majd látni minden 
önkormányzat gazdálkodására. A rendszerhez való csatlakozás kötelező, de ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, 
bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Az ezzel kapcsolatos kiadásokra pályázatot tudunk benyújtani, úgy hogy 
Borsosberény tudja beadni a pályázatot. Adni kell egy meghatalmazást a borsosberényi önkormányzatnak, hogy 
meghatalmazzuk a pályázat benyújtására, és ehhez testületi határozat is szükséges.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mire pályázunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg van határozva, hogy mikre lehet benyújtani a pályázatot, 6.000.000 Ft értékben. Ebből 3.300.000 Ft lehet az 
eszközbeszerzés. Ez a mi pályázatunkban 4 db számítógépet monitorral, 7 db kártyaolvasót, és 2 színes 
fénymásolót jelent, a három településre. Úgy tudom, ebből Tolmácsra egy számítógép és egy monitor van 
tervezve, és valamennyi kártyaolvasó, ami szintén szükséges ahhoz, hogy ez a rendszer működjön. Ha jól tudom, 
ez az új típusú személyigazolvány olvasására lesz alkalmas. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Önerő nem kell hozzá? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, ez 100%-os támogatású pályázat. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy meghatalmazzuk Borsosberény Község Önkormányzatát, hogy pályázatot nyújtson be az ASP-hez történő 
csatlakozási konstrukciós pályázati kiírásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az ASP csatlakozási konstrukciójához kapcsolódó pályázati lehetőséget, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

84/2016. (X.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy Borsosberény 
Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című konstrukció 
keretében 6.000.000 Ft támogatási igényre.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tolmács Község Önkormányzata, 
mint meghatalmazó képviselőjeként Borsosberény Község Önkormányzatát, mint székhely 
önkormányzatot, a pályázat benyújtására meghatalmazza, és a meghatalmazást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
2.Napirend        Tavasz utca felújítása – árajánlatok megbeszélése, kivitelező kiválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három cégtől kértem árajánlatot, amit most döntés miatt a testület elé terjesztek. Jó lenne ebben is dönteni, hogy 
minél előbb meg tudjuk csináltatni a Tavasz utca felújítását. Akik az árajánlatot adták, előtte megnézték a 
helyszínt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ugyanarról szólnak az árajánlatok? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem teljesen. Azt beszéltük az alpolgármesterrel, hogy ennek az útnak van alapja, és így aszfalttömítést kérünk, 
de van más is az árajánlatokban. Aránylag egyformák a módszereik. Az első árajánlat az OTYS Úttechnika Kft-
től érkezett, ők szeretnék kiegyenlíteni az utat, hogy ne legyen a közepén a vízelvezetés. Ezt betonból gondolták 
megvalósítani, és egy kicsit megdönteni az utat, hogy lefolyjon a víz, mivel árkot nem lehet ásni az oszlopok 
közelsége miatt. Ennek a bruttó ára 6.500.034 Ft. A padkakészítés és a föld elszállítása is benne van ebbe az 
árban. A másik árajánlatot a Tanka-PIDÓ Kft. adta, akik az Erdőkémia felé vezető utunkat csinálták. Ők követ 
tennének a vályúba, finiserrel elhúzza, és utána 5 cm aszfaltot húznak rá. A baloldalra tennének egy K szegélyt, 
ahol a víz lefolyik. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt szerettem volna én is javasolni, csak nem tudtam a pontos elnevezést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez bruttó 6.507.480 Ft, ebbe is benne van minden, még a földelszállítás is. Nem sokkal drágább az előzőnél. 
A harmadik és negyedik árajánlatot az M+M Aszfalt Hungária Kft. adta. Az egyik ajánlat kiegyenlített útra, a 
másik pedig vájatos útra vonatkozik. Ha ugyanazt csinálná, ami az előző két cég ajánlatában van, akkor a nettó ár 
5.099.500 Ft, bruttó 6.476.000 Ft. A vájatos megoldás kézi bedolgozással lenne, kitisztítanák kövek közötti részt, 
megszórnák emulzióval, hogy ragadjon rá az aszfalt. Kétoldali padkakészítéssel az ára 4.470.000 Ft + ÁFA, 
bruttó 5.676.900 Ft. Ez a megoldás majdnem egymillió forinttal olcsóbb lenne. Nem javasolta a kiegyenlítéses 
módszert a vállalkozó, merthogy akkor mozoghat. Három munkanap alatt meg tudnák csinálni, és mivel az 
alapot nem ők csinálták, így csak 1 év garanciát tudnak vállalni rá. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A többieknél hogy van a garancia? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem írták! Ezen az úton nehézautó csak a kukás autó közlekedik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A feltöltöttet tényleg megroppanthatja egy nagy autó, mondjuk egy faszállító. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyik cég K szegéllyel be is szegi, az biztos szép lenne, csak a víz hol folyna? Ez a cég éppen ez miatt nem 
javasolja a feltöltést! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát, van különbség az árak között! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hogy ne lenne! 1.000.000 Ft. Mi a véleményetek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem csak a pénzt nézem. Azt mondom, hogy ha feltöltik a közepét, és az feltörik, akkor ott nagyon nagy 
gödrök lesznek! Én az utolsó verzió mellett vagyok. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha egyszer lesz csatorna, nem mindegy, hogy még a feltöltést is fel kell törni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az még odébb van! A bekötőutunkat is ígérték az idénre, hogy elkészül. Én nem tudom, hogy milyen 
pályázatokat írnak ki, ami ilyen sokáig tart! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közbeszerzés alatt van, jövőre elkészül. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Tavasz utcában a járdát nem húzatjuk le bitumennel? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem tudom, hogy milyen az állapota! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
210 méter az út, a járda nem tudom, hogy hány méter lehet, de számolhatunk annyival, mint az út hossza, és 
akkor az körülbelül 840.000 Ft + ÁFA lenne, vagyis körülbelül 1.066.800 forintba kerülne. De ezt nem 
mértettem fel, erre nem kértünk ajánlatot. Meg kell kérdezni, hogy vállalja-e, és mennyiért, ha úgy gondoljuk, 
hogy az is legyen aszfaltozva. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tegyük rendbe azt is, ha belefér. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Véleményem szerint most ne kapkodjunk a járdával, nincs olyan nagyon rossz állapotban, hogy használhatatlan 
lenne és sürgősen meg kellene csináltatnunk. 1 millió forint kiadás lesz az óvoda játékokra is, és még nem tudni, 
mit hoz az év, szerintem ne költekezzünk el teljesen. Meglátjuk jövőre hogy állunk, és belefér és úgy döntünk, 
megcsináltatjuk, de most az út a fontosabb. Úgy látom, hogy az út felújításra beérkezett ajánlatok közül a 
többség az utolsónak átbeszélt ajánlat mellett van, akkor azt teszem fel szavazásra!  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a Tavasz utca felújítására az M + M Aszfalt Hungária Kft. olcsóbb, feltöltés nélküli árajánlatát fogadjuk el, 
és bízzuk meg a munka elvégzésével, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a Tavasz utca felújítást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

85/2016. (X.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tavasz utca felújítására 
beérkezett ajánlatok közül az M + M Aszfalt Hungária Kft. (1044 Budapest, Kálvin J. u. 
48.) kézi bedolgozással, talajkiegyenlítés nélküli útfelújítási munkavégzésre vonatkozó, 
mindösszesen 4.470.000 Ft + áfa összegű ajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület az útfelújítási munka pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére saját forrásból biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatot 
benyújtó M + M Aszfalt Hungária Kft-vel a Tolmács Tavasz utca ajánlat szerinti 
felújítására vonatkozó szerződést megkösse, és az útfelújítási munka elvégzése érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


