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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. augusztus 14-én 1730 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 
 Dósa Istvánné 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. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dudás Gergely alpolgármester.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. Iskola-Óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson – közbeszerzési dokumentumok elfogadása, 

ajánlattételre felhívásra kerülő gazdasági szereplők kijelölése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
                    Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
 
1. Napirend   Iskola-Óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson – közbeszerzési 

dokumentumok elfogadása, ajánlattételre felhívásra kerülő gazdasági szereplők 
kijelölése 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok a közbeszerzési dokumentumot, amit Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési szaktanácsadó készített, 
aki a Quadrát Kft. dolgozója. Amennyiben megfelelőnek tartjátok, ezt kellene elfogadnunk, valamint ki kell 
jelölni öt céget, akiknek kiküldjük a felhívást, és felkérjük, hogy adjon ajánlatot. A dokumentumban láthattátok 
az ajánlatok értékelésének szempontjait, az értékelésnél a legnagyobb mértékben a nettó ajánlati ár számít, és 
olvashattátok a vállalkozási szerződés feltételeit is. Öt gazdasági szereplő között előzetes piackutatást végeztünk, 
a részükről kitöltött kérdőíveket szintén megkaptátok. A közbeszerzésnél előnyben kell részesíteni a kis- és 
középvállalkozásokat, ezért elsősorban a környéken működő építőipari, energetikai fejlesztéseket végző kis- és 
középvállalkozásokat kerestünk meg. Ez alapján úgy ítéljük meg, hogy ez az öt cég alkalmas lenne a kivitelezési 
munkák elvégzésére, ezért ennek az öt cégnek javasoljuk kiküldeni az ajánlattételi felhívást. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett közbeszerzési dokumentumokat és azt, hogy az előzetes piackutatás során megkérdezett öt 
gazdasági szereplőt, vagyis a Boltív-Bau Kft, a Kingszima Kft, Klinger Gábor egyéni vállalkozó, a Monvest 
Kft., és a Sibal Invest Kft-t kérjük fel ajánlattételre, és küldjük ki részükre az eljárást megindító felhívást, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson – közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása, ajánlattételre felhívásra kerülő gazdasági szereplők kijelölése napirendet, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

85/2017. (VIII.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az „Iskola-Óvoda épületének 
energetikai felújítása Tolmácson” című TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00076 azonosító jelű 
pályázathoz kapcsolódó építési beruházásra irányuló közbeszerzés előterjesztett 
közbeszerzési dokumentumait (1. kötet közbeszerzési eljárást megindító felhívás és 
útmutató, 2. kötet szerződési feltételek (vállalkozási szerződés tervezet), 3. kötet műszaki 
leírás, kivitelezési tervdokumentáció és költségvetés) jóváhagyja és elfogadja. 
A képviselő-testület – az elvégzett előzetes piackutatás alapján - az alábbi 5 gazdasági 
szereplőt jelöli ki az eljárást megindító felhívás megküldésére: 

• BOLTÍV-BAU Kft. 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b. 
• KINGSZIMA Kft. 2651 Rétság, Börzsönyi út 9. 
• KLINGER GÁBOR egyéni vállalkozó, 2643 Diósjenő, Szabadság út 66. 
• MOVENS Kft. 2651 Rétság, Rózsavölgy út 42. 
• SIBAL INVEST Kft. 2654 Romhány, Aradi út 22. 

 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy 
intézkedjenek az elfogadott közbeszerzési dokumentumok e határozatban megjelölt 
gazdasági szereplők részére történő kiküldésről. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Dudás Gergely  
alpolgármester 


