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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. március 9-én 14.00 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 Hámori Imréné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai ülésre 1 napirend megtárgyalását, a borház felújítás kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálását 
javaslom megtárgyalni.  
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. Tolmácsi borház felújítása – kivitelezési munkálatokra érkezett ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
1. Napirend    Tolmácsi borház felújítása – kivitelezési munkálatokra érkezett ajánlatok elbírálása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Korábban már tájékoztattalak benneteket, hogy 6.100.000 Ft támogatást nyertünk a borház felújítására. Ez 50%-
os támogatás, így 6.100.000 Ft önerőt is hozzá kell tenni, amit a költségvetésbe be is terveztünk. A támogatási 
szerződés aláírásra került, indulhat a kivitelezés. Ehhez 5 céget kerestem meg, hogy adjanak be árajánlatot, 
aminek ma volt a határideje. Az 5 cégből 3-an adtak be ajánlatot. Ezt a három ajánlatot ma délután e-mailben 
kiküldtük a képviselőknek, és most is kiosztom. (A Polgármester a beérkezett 3 ajánlatot átadta a 
képviselőknek.) 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyértelmű, hogy a legolcsóbb ajánlatot válasszuk, ami a Boltív-Bau Kft. Ráadásul ismerjük is a munkájukat, 
sok munkát végeztek a környéken, megbízható cég, jó minőségben dolgoznak, csak jókat hallottam róluk, 
ráadásul ők a legolcsóbbak is, egyértelmű, hogy őket kell megbízni a kivitelezéssel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Látjátok, hogy még ez a legalacsonyabb ár is kicsit meghaladja a tervezett összeget, 2.527 Ft-tal, amit nekünk 
kell fedezni szintén önerőből, de úgy gondolom, hogy ez jelentéktelen összeg a teljes beruházáshoz képest, 
melynek bevállalása nem okozhat gondot. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, 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 a Tolmácsi borház felújítására beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot benyújtó Boltív-Bau Kft. 
ajánlatát fogadjuk el összesen bruttó 12.202.527 Ft áron, és felhatalmazást ad a testület a vállalkozási szerződés 
aláírására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi borház felújításának kivitelezési munkálataira érkezett ajánlatokat, 
és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

24/2018. (III.9.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmácsi borház felújítása című, 
a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. pályázati támogatásával   megvalósuló fejlesztés 
építési kivitelezési munkálatok elvégzésére beérkezett ajánlatokat elbírálta, és meghozta a 
következő döntést: 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a 
Boltív-Bau Építőipari, Tervező és Kivitelező Kft. (székhely: 2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 
28/b.) nyújtotta be, ezért a képviselő-testület   a Boltív-Bau Kft. ajánlattevőt hirdeti ki az 
ajánlattételi felhívás nyertesének, és bízza meg a Tolmácsi borház felújítása kiviteli 
munkálatok elvégzésével. A nyertes ajánlati ár összesen bruttó 12.202.527 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tolmácsi borház felújítása kiviteli 
munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés nyertes ajánlattevővel történő, a 
benyújtott ajánlatnak megfelelően bruttó 12.202.527 Ft ellenszolgáltatási díj összegű 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

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

 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


