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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. március 29-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 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Dósa Istvánné 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 Dósa Istvánné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai ülésre a Kastély közbeszerzési eljárásának megindítását javaslom napirendként megtárgyalni.  
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1.        „Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 
1. Napirend    „Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közbeszerzési szabályzatunk értelmében a bírálóbizottság tagjait a polgármester jelöli ki. Tájékoztatom a 
képviselő-testületet, hogy a bírálóbizottságot kijelöltem. A bíráló bizottság tagja Dr. Pálinkás Csilla 
közbeszerzési szaktanácsadó, akiről a testület döntött, ezen kívül jogi szakértelemmel rendelkező személyként 
Dr. Bódis Pál ügyvédünket kértem fel, pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy Pénzes Klára 
pénzügyesünk, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személyként pedig Jáger Ilonát sikerült 
felkérni, aki rendelkezik műemlékes szakvégzettséggel. A közbeszerzési szakértőnk előkészítette az ajánlattételi 
felhívást és a közbeszerzési dokumentációt, amit a bírálóbizottság átnézett, véleményezett, és együttesen 
kialakították a végleges dokumentáció javaslatukat, amit e-mailen kiküldtünk a képviselőknek. Erről kellene 
most döntést hozni, hogy ez így rendben van-e, elfogadja-e a testület. Ha igen, akkor a testület dönt az eljárás 
megindításáról, és hogy melyik 5 cégnek kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás, vagyis kiktől kérünk 
ajánlatot. Én azt az 5 céget ajánlottam a közbeszerzőnek, akik itt a környéken végeznek építőipari munkát, és 
akiket az óvodánál is megkerestünk. A közbeszerző utána nézett a cégeknek, piackutatást végzett, és javasolja, 
hogy ez az öt cég megkereshető, mert az elvégzett piackutatás alapján alkalmasak lehetnek a munkálatok 
elvégzésére. Ez az 5 cég pedig a következő: Kingszima Kft. Rétságról, Movens Kft. szintén Rétságról, 
Diósjenőről a Boltív-Bau Kft. és Klinger Gábor, valamint Romhányból Sibal Invest Kft. De természetesen, ha a 
testületnek van további javaslata, akkor más cégeket is felkérhetünk ajánlattételre, a törvény szerint minimum 5 
céget kell felhívni, de több lehet. Átolvastátok a közbeszerzési anyagot, várom a hozzászólásokat, véleményeket! 
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Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadásával, és ezzel a közbeszerzési eljárás 
megindításával, valamint hogy a megnevezett 5 cég részére legyen kiküldve az ajánlattételi felhívás, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Tolmács Szentiványi-kastély homlokzati felújítása tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a 
következő határozatot:  
 

41/2018. (III.29.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója VP-6.7.4.1.1-16 azonosító számú pályázati felhívás alapján 
1775244929 projektazonosító számú pályázati támogatással megvalósuló „Tolmács, 
Szentiványi-kastély homlokzati felújítása” tárgyú építési beruházásra irányuló 
közbeszerzéshez előterjesztett ajánlattételi felhívást és a közbeszerzés dokumentumait 
jóváhagyja és elfogadja, és a „Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása” 
tárgyban az előterjesztett és jelen határozattal elfogadott ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentáció alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
115. § szerinti közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli. 
A képviselő-testület – az elvégzett előzetes piackutatás alapján - az alábbi 5 gazdasági 
szereplőt jelöli ki az eljárást megindító felhívás megküldésére: 

• KINGSZIMA Kft. 2651 Rétság, Jókai út 11. 
• MOVENS Építőipari Kft. 2651 Rétság, Rózsavölgy út 42. 
• BOLTÍV-BAU Kft. 2643 Diósjenő, Dózsa György utca 28/b. 
• KLINGER GÁBOR egyéni vállalkozó, 2643 Diósjenő, Szabadság út 66. 
• 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 nem volt, a Polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dósa Istvánné 
képviselő 


