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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2009. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2009. május 27-én 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Balázs János Ferenc alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre képviselő 
 Dudás Gergely képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Loksa János képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dávid Imre képviselő és Hámori Imréné képviselő legyen. 
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület telefonon történt összehívását követően a polgármester által javasolt napirendet a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Ravatalozó bővítése, temetői járda kialakítása – pályázat benyújtása 

 
 

1. Napirend  Ravatalozó bővítése, temetői járda kialakítása – pályázat benyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetésünkben terveztük, hogy a ravatalozóhoz zárt előtetőt építünk, hogy az esős időjárás 
esetén védett legyen a ravatalozás. Erre 500 e Ft tervezett költség szerepel a költségvetésben. A 
testület már korábban beszélgetett róla, és úgy gondoltuk, hogy a ravatalozó zárt előtetőjén kívül 
nagyon fontos lenne a járda kiépítése is, hogy ne kelljen a sárban közlekedni esős időjárás esetén. A 
Börzsöny Kontakt Kft. elkészítette a felújítás terveit és a költségvetést. Az elkészült tervek szerint a 
tervezett bővítés és felújítás a következőket tartalmazza: fedett előtér építés (24,8 m2), külső vakolás 
javítása, temetőben járda kiépítése. Ennek teljes költsége 3.235.553 Ft. A pályázható támogatás 65 %, így 
1.132.444 Ft  
 
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet, majd 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a ravatalozó bővítésére és a temetői járda kiépítésére pályázatot nyújtsunk be 
a hazai forrású CÉDE pályázati kiírásra, és az önkormányzat vállalja a fejlesztéshez szükséges önerő 
biztosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

55/2009. (V.27.) Képviselő – testületi határozat  
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 27-ei 
ülésén úgy határozott, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai 
önkormányzati fejlesztési feladatok támogatás területi kötöttség nélkül 
(CÉDE) támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Ravatalozó bővítése, temetői járda kialakítása  

A fejlesztés megvalósulási helye: Tolmács 243 helyrajzi szám 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 1.056.841 Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg  1.962.702 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen     3.019.543 Ft 

 
A Képviselő-testület 2009. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2009. 
évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.16.) számú rendeletében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ravatalozó 
bővítésének és a temetői járda kialakításának megvalósításához a saját 
forráson felül szükséges forrás biztosítására állami támogatás igénybevétele 
céljából nyújtsa be a pályázatot az illetékes szervhez. 
 
Határidő:  pályázat benyújtási határideje 
Felelős:  polgármester 
 
 

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

 Dávid Imre Hámori Imréné 
    képviselő képviselő 


