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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2012.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. január 12-én 800 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 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina 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 Csehek József 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. Költségszámítás elfogadása a „Belterületi földút és kapcsolódó utcaszakaszok szilárd burkolatú úttá 
való fejlesztése Tolmácson” című ÉMOP-3.1.3-11. jelű pályázathoz 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 
1. Napirend      Költségszámítás elfogadása a „Belterületi földút és kapcsolódó utcaszakaszok szilárd 

burkolatú úttá való fejlesztése Tolmácson” című ÉMOP-3.1.3-11. jelű pályázathoz
  

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A november 29-ei ülésen már döntöttünk arról, hogy az ÉMOP pályázati felhívásra benyújtjuk az Alkotmány, 
Béke, Szabadság utcát összekötő földút aszfaltos úttá történő kiépítésére vonatkozó pályázatunkat. Arról is 
döntöttünk, hogy a pályázatírással a MAPI-t bízzuk meg. A MAPI összeállította a teljes projekt költségvetést, 
ami tartalmazza a tervezés költségét, a pályázatírás és a pályázati utógondozás díját, a kivitelezés tervezett 
összegét, bizonyos fokú zöldterület fejlesztést, a műszaki ellenőri feladatok ellátásának költségét, és az egyéb 
költségeket, mint például a nyilvánosságot biztosító táblák. A műszaki ellenőri feladatok ellátására a Nógrád 
Megyei Önkormányzatok Közútkezelő Nonprofit Kft.-től kértünk ajánlatot, ez tulajdonképpen az 
útfelügyelőnket, Sólyom Pétert, illetve a cégét jelenti. Az árajánlat szerint ennek a beruházásnak a műszaki 
ellenőri feladatait bruttó 660.400 Ft díj ellenében végeznék el. Ez a költség elszámolható a pályázatban. A 
pályázat 95%-os támogatottságú. A költségvetést megkaptátok, láttátok. Ezt kellene elfogadni, és dönteni arról, 
hogy az önerőt biztosítjuk. 
Mivel a műszaki ellenőri feladatok megbízásáról még nincs testületi döntésünk, a határozati javaslatot még 
annyival kellene kiegészítenünk, és olyan határozatot hozzunk, hogy az tartalmazza a Nógrád Megyei 
Önkormányzatok Közútkezelő Nonprofit Kft. műszaki ellenőri feladatokkal történő megbízását is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindenképp vállalni kell ezt az önerőt, mert fontos lenne, hogy ez az út elkészüljön. 
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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 elfogadjuk a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátásával 
megbízzuk a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő Nonprofit Kft. kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
1/2012. (I.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÉMOP-
3.1.3-11. jelű pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát. 

- A megvalósítási helyszínek címe, helyrajzi száma: 2657 Tolmács, 315/2 
helyrajzi számú út, valamint a 429, 425/1, 425/7, 377/1, 376 és 316 helyrajzi 
számok érintettek. 

- A projekt megnevezése: „Belterületi földút és kapcsolódó 
utcaszakaszok szilárd burkolatú úttá való fejlesztése 
Tolmácson” 

- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: nettó 28.684.278 Ft, bruttó 
36.352.505 Ft. 

- A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: nettó 28.684.278 Ft, bruttó 36.352.505 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 5%-a, nettó 1.431.202 
Ft, bruttó 1.817.626 Ft. 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás. 
- Az ÉMOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 34.534.879 

Ft. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az ÉMOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Hajnis Ferenc 
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a projekt műszaki ellenőri 
feladatainak ellátásával megbízza a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő 
és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-t, az árajánlatban szereplő 520.000 Ft + áfa díj 
ellenében. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 

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

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

Csehek József 
képviselő 


