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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2011.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. május 16-án 1000 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott 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 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Balázs János képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot 
tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány fejlesztési támogatást megelőlegező 
hitelfelvételéhez kezesség vállalás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 
1. Napirend       Kezesség vállalás  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az elmúlt ülésen is szóba került, hogy az Alapítványunk a plébánia felújításához 14.287.198 Ft támogatást nyert 
az MVH-nál, viszont ez is utófinanszírozásos támogatás, tehát a beruházást előre meg kell finanszírozni, és az 
Alapítványnak nincs ennyi pénze. Pénzügyi ügyintézőnk, Pénzes Klára felvette a kapcsolatot a Regionális 
Fejlesztési Finanszírozó bankkal, akitől mi is felvettük a hitelt az IKSZ beruházáshoz, és lehetőség lenne arra, 
hogy az Alapítvány is felvegye a támogatást megelőlegező hitelt, viszont a hitelfelvételéhez biztosítékra van 
szükség. A kölcsön biztosítékaként elfogadnánk az önkormányzati kezesség vállalást is. Ha kezességet vállalunk, 
akkor ez azt jelenti, hogy a bank részére inkasszó jogot kell biztosítanunk a bankszámlánkra. Úgy gondolom, 
hogy ez a beruházás a falu érdeke, ezért az önkormányzatnak is érdeke, hogy megvalósuljon, és biztos vagyok 
benne, hogy az önkormányzati kezességgel nem kell majd élnie a banknak, mert az alapítványunk a támogatás 
megérkezését követően azonnal vissza fogja fizetni a hitelt. Javaslom a kezesség vállalását! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A hitelhez ingatlan-fedezetre most nincs szükség? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Én is ezt szeretném kérdezni. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A kezesség vállalás mellett valóban felmerült, hogy esetleg még ingatlan fedezetre is szükség van, de az első 
információnk szerint ettől esetleg eltekintenek, és talán elfogadnák csak az önkormányzatunk kezesség 
vállalását. Ott volt még a kérdés bennünk, hogy az önkormányzatnak az alapítvány hitelfelvételéig nem fut ki az 
IKSZT-s hitele, mert hogy nem valószínű, hogy addig megjön a pályázati támogatás. Azt mondták, hogy elvileg 
még így is elfogadják a kezesség vállalásunkat. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk kezességet vállaljon a tolmácsi alapítvány által a Regionális 
Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től felvenni kívánt 14.287.000 Ft támogatást megelőlegező fejlesztési hitel 
fedezeteként, hozzájárulva, hogy ezzel a bankszámlánkra inkasszós való jogot kapjon a hitelező bank, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
40/2011. (V.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány által a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vidéki 
örökség megőrzése jogcímen támogatott „Hitéleti központ felújítása” beruházás 
kiadásainak előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (1085 
Budapest, Baross u. 22-26.) felvételre kerülő 14.287.000 Ft pályázati támogatás-
megelőlegező kölcsön biztosítékaként  - a megvalósuló beruházás közösségi 
érdekeire való tekintettel - kezességet vállal. 
A képviselő-testület a kölcsön biztosítékaként a fizetési kötelezettség teljesítésének 
biztosítására a felvételre kerülő 14.287.000 Ft  kölcsöntőke és járulékai erejéig az 
Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741031-15452654  számú 
bankszámlájára a kölcsönt nyújtó Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság részére azonnali beszedési megbízásra vonatkozó 
felhatalmazást ad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert és Torma Andrea 
körjegyzőt, hogy a támogatás-megelőlegező kölcsönre vonatkozó 
kölcsönszerződést, valamint a jelzálogjogot alapító szerződés megkötése ügyében 
eljárjon és a szerződést aláírja. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és bezárta a képviselő-
testület ülését. 
 
 

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

Balázs János Ferenc 
képviselő 


