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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. április 13-án 8.00 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 Hámori Imréné képviselőt.  

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 napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1.        Tolmácsi iskola-óvoda épületének energetikai felújítása – közbeszerzési eljárás lezárása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2.        Tolmács 0234 földút kőszórása iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3.          Tálas Patrik Zoltán közlekedési tábla kihelyezése iránti ismételt kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 
1. Napirend   Tolmácsi iskola-óvoda épületének energetikai felújítása – közbeszerzési eljárás lezárása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok, hogy a bírálóbizottság elvégezte az ajánlatok értékelését, és megküldte a jegyzőkönyvet. A mi dolgunk, 
hogy a döntési javaslatuk alapján meghozzuk a döntést, hogy ki nyerte a közbeszerzési eljárást, és hogy ki 
csinálja majd a felújítást. A közbeszerző azt kéri, hogy még a mai napon küldjük meg neki a határozatot, mert 
neki fel kell tölteni az internetes oldalra, és innentől számított 5 nap kivárás van, utána lehet megkötni a 
szerződést.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Fellebbezhetnek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, hogy igen. 5 nap után lehet megkötni a szerződést. Kérdés, vélemény van-e? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Elég egyértelmű! Jól láttam, hogy volt egy hiánypótlás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Igen, amit nem teljesített a vállalkozó. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közbeszerzési eljárást lezáró döntés tekintetében név szerinti szavazást ír elő a törvény. A jegyző betűrendben 
fel fogja olvasni a képviselő-testület tagjainak névsorát, és kérem, hogy a feltett kérdésre saját nevénél mindenki 
egyetértek, ellenzem, vagy tartózkodom kijelentéssel szavazzon! 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: egyetért-e azzal, hogy a Tolmács Község 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, az iskola-óvoda 
épületének energetikai felújítása Tolmácson” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
döntési javaslata alapján a nyertes ajánlattevő a Boltív-Bau Kft, és egyetért-e az erről szóló határozati javaslat 
elfogadásával? 
 
Dósa Istvánné képviselő:   „egyetértek” 
Dudás Gergely alpolgármester:  „egyetértek” 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő: egyetértek” 
Hajnis Ferenc polgármester:  „egyetértek” 
Hámori Imréné képviselő:  „egyetértek”. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: megállapítom, hogy a Képviselő–testület a tolmácsi iskola-óvoda épületek 
energetikai felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bírálatáról szóló bírálóbizottsági 
jegyzőkönyv és döntési javaslat alapján, név szerinti szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot: 
 

42/2018. (IV.13.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Község Önkormányzata 
Ajánlatkérő által indított, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, az iskola-
óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson” közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
(továbbiakban: közbeszerzési eljárás), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.), valamint Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzata alapján a 
bírálóbizottság döntési javaslatát elfogadva, az alábbi közbeszerzési eljárást lezáró döntést 
hozza: 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy a lefolytatott Közbeszerzési eljárás 
eredményes, mivel érkeztek ajánlatok, mely alapján a szerződés megköthető. 

• A döntési folyamat elhúzódása miatt az ajánlati kötöttség meghosszabbítását 
kezdeményezte a megbízott közbeszerzési szaktanácsadó. A két ajánlattevő közül a 
BOLTÍV Bau Kft. fenntartotta az ajánlatát, míg a Klinger Gábor egyéni vállalkozó 
nem, így a Kbt 70.§ (2) bekezdése alapján - ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát 
nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás 
további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni – Klinger 
Gábor egyéni vállalkozó ajánlata figyelmen kívül hagyásra került.  

• A Boltív-Bau Kft. (2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/B.) ajánlattevővel szemben 
kizáró ok nem áll fenn, ajánlatuk műszaki-szakmai és jogi szempontból is megfelel a 
felhívás és a dokumentáció feltételeinek, szerepel a MIKI építőipari kivitelezők 
nyilvántartásában, szakmai ajánlata megfelel az ajánlatkérői követelményeknek, 
ezért az ajánlatuk érvényes. 

• A Közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot (nettó ár: 
53.797.700 Ft + áfa) benyújtó Boltív-Bau Kft. ajánlattevő minősül a nyertes 
ajánlattevőnek. Döntéshozó feljogosítja Ajánlatkérő törvényes képviselőjét, hogy a 
közbeszerzési szerződést a Boltív-Bau Kft. Ajánlattevővel kösse meg.  

Ajánlatkérő felhatalmazza a közbeszerzési eljárást lefolytató Quadrát Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. közbeszerzési szakértőjét, hogy a közbeszerzési eljárásban a fent 
meghozott döntéseknek, és lefolytatott bírálatnak megfelelő tartalommal készítsen írásbeli 
összegezést, és azt minden ajánlattevő részére küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. Napirend   Tolmács 0234 földút kőszórása iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az orvosnő levelét. A Dávid Ági néni földjét vette meg, és a földutat szeretné leszórni kővel. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Merre van? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A jenei fasor felé. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hat lova van, most rendelt Angliából egy mobil házat, azt szeretné majd oda felépíttetni, és saját pénzből 
vásárolna követ az útra, hogy sáros időben is tudjon arra közlekedni. A követ a Szabadság utca végén szeretné 
ledepóztatni, de még aznap neki is fognának az út leszórásának. Úgy tervezik, hogy két nap alatt meg is lenne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak a saját földjéig tervezi, vagy végig? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Szabadság utca végétől a saját földjéig. Ehhez kérte az ottani földtulajdonosok segítségét, egy támogatója már 
van. Először durva követ terítenek, utána pedig finomabbat. Kutat is szeretne majd fúratni. 
 
További 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 határozati javaslattal, melyben hozzájárulunk a kérelem szerinti útszóráshoz, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Kalóczkai Andrea saját költségen történő útszórás iránti kérelmét, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

43/2018. (IV.13.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kalóczkai Andrea kérelmére 
hozzájárul ahhoz, hogy kérelmező, a tulajdonába kerülő Tolmács 0236/6 és 0236/7 
helyrajzi számú ingatlanok megközelíthetősége és használata érdekében az Önkormányzat 
tulajdonát képező Tolmács 0234 helyrajzi számú földút megközelítőleg 600 méteres 
szakaszát saját költségére apró kővel terítse, mely által a földút közlekedhetőbbé válik. A 
képviselő-testület hozzájárul, hogy a kőszórási munkák idejére – előre láthatólag 2 
munkanap – kizárólag a munkálatokhoz szükséges mértékben és a legrövidebb időtartamra 
a földúton való közlekedés a szükséges mértékben korlátozásra kerül. 
A munkálatokhoz történő hozzájárulás feltétele, hogy a munkálatok balesetmentes és 
szabályszerű végzéséért kérelmező teljes mértékű felelősséggel tartozik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend   Tálas Patrik Zoltán közlekedési tábla kihelyezése iránti ismételt kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most írásban is benyújtották a kérelmet, melyben szerepelnek az előző ülésen a képviselők részéről elhangzott 
kérdésekre adott válaszok is. Kérdés, vélemény? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Mi volt az önkormányzatnak az a nagy haszon, amit ők hajtottak nekünk? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem arra gondolnak, hogy az erre vonatkozó rendezési tervmódosítást ők fizették, de ha valaki 
módosíttatni akarja a rendezési tervet, akkor azt neki kell fizetni. Többen is kérték már a módosítást, és 
megfizették a rájuk eső összeget. Hogy mi volt a haszon, azt nem tudom, ezt tőlük kell megkérdezni, mire 
gondolnak. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Mert valami olyasmi volt a levélben, hogy akkor jó volt, most meg a táblát nem hagyjuk kirakni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom! Hivatkozik arra is, hogy a földutat az önkormányzatnak kellene rendben tartani, és most ők 
gondozzák. Lehet, hogy ez a haszon. A pincék előtt lévő utat is nagyon tönkre tették a faszállítók. Azt hallottam, 
hogy helyre szeretnék állítani, de mivel itt vannak az útfelújítók, és arra szállították a földet, szépen meg is 
csinálták. Az úthengerrel meghengerelik majd a focipályát is. Rendesek nagyon!  
 
Torma Andrea jegyző 
Ha már erről beszélünk: a bekötő út felújítási munkáinál miért csinálják azokat a foltokat? Olyan, mint amikor 
kátyúznak! Nem teljes egészében új burkolatot kap az út? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott nincs alapja az útnak. 
 
Torma Andrea jegyző 
A többi részen van alapja? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egész végig ki lesz marva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem lesz! Beszéltem a fővállalkozóval, és ő mondta, hogy az első terven úgy volt, hogy végig bealapozzák, de 
közben a mérnökök rájöttek arra, hogy ha az útszélét marják be és alapozzák, meg fog süllyedni.  
 
Torma Andrea jegyző 
De most akkor nem pont azt csinálják? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Most a berepedéseket marják föl, mert ott biztosan nincs alap. Most azt mondták, hogy úgy fogják 
megcsinálni, hogy fognak ráhúzni 4 cm erősebb aszfaltot, és arra húznak rá még egy aszfaltot. Nem tudunk 
beleszólni. Azt mondták, hogy így nem fog szétmenni! Én nem tudom, nem értek hozzá! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát már csak jó lesz! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annak idején keramit kockás út volt, annak csak sóder alapja volt. Hála Istennek, az új 2-es utat már kijelölték, 
az én erdőmből is elvettek egy darabot. Nem sokára nekifognak.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lelombozlak egy kicsit! A nyomvonal már régen megvan. A kivitelezés 2025-re van tervezve. Tegnap kaptam 
egy olyan információt, hogy lehet, előrébb hozzák. A választások után fölmegyünk környékbeli polgármesterek 
a Miniszter Úrhoz, hátha sikerül megsürgetni a kivitelezést. Lesz egy lehajtó a Diósjenői elágazónál, ami nekünk 
azért jó, hogy az ipari parkba be tudjanak menni a kamionok, és Bánk felé is lesz egy lehajtó. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rétságon életveszélyes közlekedni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat, hogy így elkalandoztunk! Tehát a 3. napirendi ponthoz kérnék véleményt!  
 
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 hozzájárulunk, hogy Tálas Patrik Zoltán és Tálas Zoltán kérelmezők saját költségükön 3,5 tonnás 
súlykorlátozó táblát helyezzen ki a 071 és 082 hrsz földútra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Tálas Patrik Zoltán és Tálas Zoltán súlykorlátozó tábla kihelyezése iránti 
kérelmét, és 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a kérelmet nem támogatta, a döntési 
javaslat nem kapta meg a többségi támogatást. 
 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


