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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2011. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. október 21-én 1600 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 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
Meghívott vendégként jelen van:  
 Varsányi Péterné Tolmács Polgárőr Egyesület elnöke 
 Szarka Miklós Tolmács Polgárőr Egyesület alelnöke 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a telefonon összehívott testületi ülésen az 5 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő legyen. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  

 
1.   Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerák felszerelésére irányuló pályázati lehetősége, a támogatás előfinanszírozása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2.  Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3.  Leader pályázati lehetőség – néptánc oktatás támogatására 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerák felszerelésére irányuló pályázati lehetősége, a 

támogatás előfinanszírozása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Leader pályázati rendszeren belül lehetőség nyílik, hogy polgárőr egyesületek térfigyelő kamerákra pályázatot 
nyújtsanak be, melyek a településen kerülnek kihelyezésre. A DIPO Khe-nél 19-én szerdán volt egy ezzel kapcsolatos 
megbeszélés, amin a külföldi utazásom miatt nem tudtam részt venni, és helyettem Dudás Gergely alpolgármester Úr vett 
részt ezen a megbeszélésen. Átadom a szót az Alpolgármesternek, adjon tájékoztatást az ott elhangzottakról. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A megbeszélésen 14 polgármester vett részt. A Leaderben van egy olyan pályázati lehetőség, amire csak polgárőr 
egyesületek pályázhatnak, hogy térfigyelő kamerák kihelyezésére nyújtanak 100%-os támogatást. Településenként 1 
millió Ft-ra lehet pályázni. A megbeszélésen jelenlévő polgármesterek többsége bevállalta, hogy az önkormányzatuk a 
polgárőrség részére előre megfinanszírozza ezt a beruházást, mert a polgárőr egyesületeknek nincs 1 millió forintjuk a 
lebonyolításhoz, merthogy ez a támogatás is utófinanszírozású. Felmerültek kérdések, például hogy hova lesz telepítve és 
kihelyezve, hogy ki fogja üzemeltetni, stb. de ezekre konkrét választ nem kaptunk. Azt mondták, hogy majd a pályázat 
során kiforrja magát a dolog. Rétság részéről a jelenlévő úgy nyilatkozott, hogy ők pluszként külön bevállalják, hogy 
rendszám-felismerő kamera legyen kihelyezve. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az a véleményem, hogy ez a fejlesztés mindenképp jó lenne a település számára, ezért fontos, hogy a Polgárőr Egyesület 
mögé álljunk ennek érdekében. Az a javaslatom, hogy a Polgárőrség ugyanúgy, mint az Alapítványunk, vegyen fel 
támogatást megelőlegező hitelt a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től, és ha a hitelhez szükséges, az 
önkormányzatunk készfizető kezességet vállal, mivel az önkormányzatnak nincs annyi szabad pénze, hogy ezt a 
beruházást meg tudja finanszírozni. 
 
Szarka Miklós, Polgárőr Egyesület alelnöke 
Ez a hitel ugyanolyan konstrukció lenne, mint az Alapítvány esetében? Mert az jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy amennyiben a Tolmács Polgárőr Egyesület pályázati támogatást nyert a Leaderen belül a Civil 
Nonprofit szervezetek támogatására irányuló pályázati kiíráson települési térfigyelő kamerák kihelyezésére, abban az 
esetben a megvalósításhoz a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től felvételre kerülő támogatást megelőlegező 
kölcsön biztosítékaként az önkormányzat készfizető kezességet vállal 1 millió Ft erejéig, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

80/2011. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a tolmácsi Polgárőr 
Egyesület Leader pályázati rendszeren belül a Civil Nonprofit szervezetek támogatására 
pályázatot nyújtson be a  Tolmács községben kihelyezendő térfigyelő kamerák kihelyezése 
beruházás megvalósítására.  
Amennyiben a pályázat támogatást nyer, és a Polgárőr Egyesület a megvalósítás 
kiadásainak előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (1085 
Budapest, Baross u. 22-26.) pályázati támogatás-megelőlegező kölcsönt vesz fel, a kölcsön 
biztosítékaként  Tolmács Község Önkormányzata - tekintettel arra, hogy a megvalósuló 
beruházás települési-közösségi érdekeket szolgál - kezességet vállal. 
A képviselő-testület a kölcsön biztosítékaként a fizetési kötelezettség teljesítésének 
biztosítására a felvételre kerülő 1.000.000 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, hogy a támogatás-
megelőlegező kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződés, valamint a készfizető kezességre 
vonatkozó szerződés megkötése ügyében eljárjon és a szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal, illetve szükség szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
 
2. Napirend Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett hozzánk egy kérelem Hajnis Zoltánné részéről, hogy a lánya, Hajnis Klaudia szeretne részt venni a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Ebben a programban szerepel a balassagyarmati Balassi 
Bálint gimnázium is, és a lánya itt szeretne továbbtanulni. Ebben a programban a hátrányos helyzetű nyolcadikos 
tanulókat lehet elindítani, és a középiskolai tanulmányokat támogatja. A tanulók kollégiumban laknak. Havi, vagy 
egyszeri önkormányzati ösztöndíjat is meg lehet állapítani a tanulóknak, de én úgy gondolom, hogy halljuk a következő 
évek tervezett megszorításait, amelyek az önkormányzatok anyagi helyzetét sajnos tovább rontják, ezért véleményem 
szerint ösztöndíj nyújtását nem tudunk felvállalni, viszont Hajnis Klaudia ezirányú tanulmányainak támogatását javasolni 
tudom. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
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A Polgármester felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy Hajnis Klaudia Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételét ösztöndíj nyújtása nélkül támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

81/2011. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
A képviselő-testület támogatja, hogy Hajnis Klaudia (lakcím: 2657 Tolmács, 
Alkotmány utca 27., anyja neve: Malovecz Zsuzsanna) nyolcadik évfolyamos tanuló 
Tolmács település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában. 
Az önkormányzat elviekben támogatja az általa delegált diákot, de számára a 
programban való részvétele idejére – az önkormányzat jelenlegi nehéz anyagi 
helyzetére és a költségvetés szűkösségére való tekintettel – tanulmányi ösztöndíj, 
valamint egyszeri szociális támogatás, illetve bármilyen anyagi támogatás nyújtását 
nem tudja biztosítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
3. Napirend Leader pályázati lehetőség – néptánc oktatás támogatására 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Leader pályázati rendszeren belül lehetőség nyílt tánc koreográfiák betanulásának támogatására. Arra gondoltam, hogy 
a Szent Lőrinci falunapunk rendezvényére a tolmácsi Harangvirág Néptáncegyüttes részére néptáncok betanulására 
pályázhatnánk. Az elnyerhető támogatás 250.000 Ft. 
 
Hozzászólás, észrevétel, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be a Leader pályázati lehetőségre 250.000 Ft értékben a tolmácsi 
néptánccsoport néptánc-oktatására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

82/2011. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván 
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák Leader pályázati lehetőségen belül a Rendezvény jogcím 1022090 pályázati 
azonosítóval rendelkező pályázati kiírásra. A pályázati projekt tartalma: a tolmácsi 
Harangvirág Néptáncegyüttes táncoktatása, tánckoreográfiák tanítása. Az igényelt 
pályázati támogatás összege: 250.000 Ft. 

Határidő: a pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 

 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta az ülést, és megköszönte a jelenlétet. 

 
K.m.f. 

 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles. Csehek József 

képviselő 


