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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. február 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott 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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dósa Istvánné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai ülés 1. napirendjének a 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalását, valamint a Kastély külső 
felújításának a közbeszerzését lebonyolító cég kiválasztását, 2. napirendként a településkép megőrzésére kiírt 
leader pályázati felhívásra pályázat benyújtását javaslom. Az első napirendhez kiosztottam a közbeszerzési 
tervről szóló határozati javaslatot és a közbeszerzés lefolytatására beérkezett ajánlatokat. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. 2018. évi közbeszerzési terv, Kastély külső felújítás közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Településkép megőrzésére kiírt leader pályázati felhívásra pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend    2018. évi közbeszerzési terv, Kastély külső felújítás közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közbeszerzésről szóló törvény előírja, hogy minden év március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseinkről. A kastély külső felújítására megnyertük a támogatást, úgy 
gondolom, hogy megindítható a közbeszerzési eljárás. Ehhez szükséges lenne az éves közbeszerzési terv 
meghatározása. Elkészítettük erre vonatkozóan a határozati javaslatot, amit kiosztottam az ülés elején. Látjátok, 
hogy az a két építés szerepel benne, amire támogatást nyertünk, az óvoda-iskola energetikai felújítása és a 
kastély, valamint a traktor beszerzése. Igaz, hogy elutasításra került a pályázatunk, de ezt a döntést 
megfellebbeztük, és bízunk benne, hogy elfogadják a fellebbezésünket és nyerünk. Az óvoda-iskola felújításra 
már folyamatban van a közbeszerzés, beérkeztek az ajánlatok, a bíráló bizottság elbírálása alatt vannak. 
Javaslom a határozati javaslatban szereplő közbeszerzési terv elfogadását! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Törvényi előírás a közbeszerzés! 
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További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 2018. 
évi közbeszerzési tervet és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2018. évi közbeszerzési tervet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

21/2018. (II.27.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évre 
vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Időbeli ütemezés  

 
Tervezett 

közbeszerzés 
tárgya, 

mennyisége 

 
 
 

Tervezett 
eljárás típus 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzési 

eljárás 
lefolytatásának 

tervezett  
időpontja 

 
a szerződés 

teljesítésének 
várható 

időtartama 

 
 
 

Egyéb megjegyzés 

Kastély külső 
felújítása 

Kbt. 
Harmadik 

rész 

Kbt. 115.§-a 
alapján 

 
2018. I. 

negyedév 

 
2018-2019. 

5 ajánlattevő 
közvetlen 

meghívásával 
induló 

közbeszerzési 
eljárás;  

EU pályázati 
támogatásból 
finanszírozott 

Óvoda-iskola, 
és 
önkormányzati 
hivatal 
energetikai 
célú felújítása 

Kbt. 
Harmadik 

rész 

Kbt. 115.§-a 
alapján 

2018. I. 
negyedév 

2018. 5 ajánlattevő 
közvetlen 

meghívásával 
induló 

közbeszerzési 
eljárás; 

EU pályázati 
támogatásból 
finanszírozott 

Mezőgazdasági 
erő- és 
munkagép 
beszerzése 

Kbt. 
Harmadik 

rész 

Kbt. 115.§-a 
alapján 

2018. II. 
negyedév 

2018. 5 ajánlattevő 
közvetlen 

meghívásával 
induló 

közbeszerzési 
eljárás; 

pályázati 
támogatásból 
finanszírozott 

 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik, a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az erre vonatkozó igény, vagy változás felmerülésekor. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közbeszerzés megindításához szükségünk van egy közbeszerzési szakértőre. Három cégtől kértem ajánlatot a 
közbeszerzés lefolytatására. Kiosztottam a beérkezett három ajánlatot, látjátok az árakat. Javaslom, hogy ezek 
közül a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Dr. Pálinkás Ügyvédi Iroda ajánlatát fogadjuk el, és bízzuk meg a kastély 
felújítási munkáinak közbeszerzésének lefolytatásával.  
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ők vállalták a legolcsóbban, nem is kevés a különbség, egyértelmű, hogy őket válasszuk! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a 
Kastély külső felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Pálinkás Ügyvédi Iroda ajánlatát fogadjuk el, és bízzuk meg a közbeszerzés 
lebonyolítására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatokat, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

22/2018. (II.27.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója VP-6.7.4.1.1-16 azonító számú pályázati felhívás alapján 
1775244929 projektazonosító számú pályázati támogatással megvalósuló Tolmácsi Kastély 
külső felújítása című fejlesztési projekt megvalósításához az építési beruházási 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására beérkezett ajánlatokat elbírálta, és 
meghozta a következő döntést: 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a Dr. 
Pálinkás Ügyvédi Iroda (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 5.em.) nyújtotta be, ezért a 
képviselő-testület  a Pálinkás Ügyvédi Iroda ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlattételi felhívás 
nyertesének. A nyertes ajánlati ár nettó 383.383 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés nyertes ajánlattevővel történő megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
1. Napirend    Településkép megőrzésére kiírt leader pályázati felhívásra pályázat benyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már többször beszéltünk erről a pályázati lehetőségről, a múltkor említettem, hogy mégsem az Egyház, hanem 
mi pályáznánk meg a Tűzoltószertár felújítását és az itt lévő járda felújítását. A projektre 2,5 millió forint 
támogatást lehet igényelni. Pályáznánk a tűzoltószertár épületén tetőcserép cserére, 2 db új garázsajtó 
beépítésére, valamint a járda új burkolattal való ellátására. A pályázatot február 28-től április 30-ig lehet 
benyújtani. A támogatás mértéke 85%, vagyis 15% önerőt kell hozzá biztosítani, ez körülbelül 440 ezer forintot 
jelent, attól függően, hogy a projekt teljes költsége hogy alakul. A támogatás előlegként megigényelhető, így 
nem okoz gondot a finanszírozás. Ebben kérem a testület döntését! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Erről már többször beszéltünk, jó lenne rendbe tenni a tűzoltószertárat és a járdát, ha ehhez lehet pályázati pénzt 
szerezni, mindenképp használjuk ki és pályázzunk! Ha nyerünk, az önerőt valahogy kigazdálkodjuk! 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a tolmácsi tűzoltószertár és a járda felújítására a településkép megőrzése címmel kiírt leader helyi pályázati 
kiírásra pályázatot nyújtsunk be 2,5 millió forint támogatást igényelve, és ehhez biztosítjuk a 15%-os önerőt, 
legfeljebb 500 ezer forint összegig, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a településkép megőrzésére kiírt leader helyi pályázati felhívást, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
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23/2018. (II.27.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a Börzsöny Térsége Egyesület, mint a helyi Leader akciócsoport 
együttműködésével VP6-19.2.1.-13-5-17 kódszámú, településkép megőrzése címmel kiírt 
helyi felhívásra 2.500.000 Ft támogatási igényre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be 
a tolmácsi tűzoltószertár és járda felújításának támogatására. 
A pályázat címe: A tolmácsi tűzoltószertár és járda felújítása 
Megvalósítási helyszín: Tolmács, Kovács Géza tér 16, helyrajzi szám: 89/1 
 Tolmács, Kovács Géza tér járda, helyrajzi szám: 87/1. 
A képviselő-testület a fejlesztési projekt megvalósításához a támogatáson felül szükséges 
önerő összegét a projekt bruttó költségvetésének 15%-a erejéig az Önkormányzat 
költségvetésében saját forrásból biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati projekt tartalmának 
összeállítására, és megbízza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem határidőben 
történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket – szükség esetén pályázatíró 
porjektmenedzsment igénybevételével - tegye meg. 
 
Határidő: 2018.04.30. 
Felelős:   polgármester 

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

 
 
 
 

Dósa Istvánné 
képviselő 


