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Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

3/2013.  
 

JEGYZİKÖNYVE 
 
Készült: 2013. február 22-én 900 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl 
 
Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Béke tér 13. 
 
Az ülés vezetıje:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselı 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
 Hámori Imréné képviselı 
 Torma Andrea jegyzı 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı-testületi tagból 5 fı jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Dudásné Rudnai Krisztina képviselı legyen.  
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 

A napirendekkel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
 

A javasolt napirendi pontokat a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 

A képviselı-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. A Települések Egymásért 2013. Közhasznú Egyesületbe tagként történı belépés 

Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Napelemes rendszer kiépítése – határozatok módosítása 
Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Anyaoltalmazó Alapítvány támogatás iránti kérelme 
Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend A Települések Egymásért 2013. Közhasznú Egyesületbe tagként történı belépés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy február 19-én a közösségi házban polgármesterek összegyőltünk, és 
tartottunk egy megbeszélést, hogy alakítsunk egy egyesületet. Azok a polgármesterek kaptak meghívót, akik a most 
mőködı úgynevezett helyi akciócsoport területén polgármesterek. Egyesületet szeretnénk létrehozni, mert létezik ez az 
úgynevezett LEADER pályázati rendszer, és szeretnénk azt, hogy mi települések hátha össze tudnánk fogni ennek a 
pályázatnak a lehívásában. Természetesen majd keresünk közös célokat. Minden polgármester úgy nyilatkozott, hogy 
ezt a Települések Egymásért Közhasznú Egyesületet megalakítjuk, és alapító tagként minden polgármester behozná az 
önkormányzatát. Természetesen ehhez képviselı-testületi határozatok kellenek, ezért nekünk is döntenünk kell, hogy 
belépünk-e. Ez egyszeri 10.000 Ft, illetve ez évi 5.000 Ft-os tagsági díjjal jár. Mindenkinek kiküldtem az egyesület 
alapszabályát. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nagyon örülök ennek az összefogásnak, és remélem, hogy a településeink így több pályázatot tudnak majd 
kihasználni, benyújtani. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
alapító tagként belépjünk a létrejövı Települések Egymásért 2013. Közhasznú Egyesületbe, és elfogadjuk az 
alapszabályát, és vállaljuk a tagsággal járó tagdíj fizetését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselı–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 

 
20/2013. (II.22.) Képviselı – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselı-testülete kijelenti, 
hogy Tolmács Község Önkormányzata a Települések Egymásért 2013. Közhasznú Egyesület 
(rövidített név: TEGYE 2013. Khe.) (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, 
az Egyesület küldetésével és célkitőzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a 
közgyőlés határozatait magára nézve kötelezınek fogadja el, vállalja az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében történı közremőködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván az 
Egyesülethez.  
A képviselı-testület vállalja a tagsággal járó éves tagdíj (jelenleg évi 5.000 Ft), valamint 
belépési díjként egyszeri 10.000 Ft tagdíj megfizetését. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal összefüggı 
dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja, valamint a belépési és éves tagdíj Egyesület 
részére történı megfizetésérıl gondoskodjon. 

 
Határidı: azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
2. Napirend Napelemes rendszer kiépítése – határozatok módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázat benyújtásáról és a kivitelezırıl már döntöttünk, ez most azért kerül a testület elé, mert a pályázat 
benyújtásához az audit mérnök felülvizsgálata nem enged annyi napelemet telepíteni az épületre, amennyit szerettünk 
volna, tehát kevesebb napelemet kell beszerelni, és ez által csökken a pályázat költsége, ezért kell módosítani a két 
korábbi határozatunkat az összegek tekintetében. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 
6/2013. (I.25.) és 7/2013. (I.25.) határozatunk az elıterjesztett határozati javaslat elfogadásával módosításra kerüljön, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselı–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

21/2013. (II.22.) képviselı-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hı, 
és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázathoz 
kapcsolódó napelemes beszerzési eljárás során a Hévíznet Kft., mint kivitelezı 
kiválasztására vonatkozó 6/2013. (I.25.) határozatát a következık szerint módosítja:  
Ajánlati ár: 4.957.000 Ft + ÁFA (bruttó 6.295.390 Ft) 
A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezıvel ezen díjat tartalmazó  
„Vállalkozási szerzıdés” megkötésére. 
A határozat jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben 
maradnak. 
 
Határidı: kivitelezés szerint 
Felelıs: polgármester 

 
 
A képviselı–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

22/2013. (II.22.) képviselı-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hı, 
és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázat 
benyújtására vonatkozó 7/2013. (I.25.) határozatát a következık szerint módosítja:  
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A teljes projektköltség: kivitelezés+auditor+mőszaki ellenır: 4.957.000 Ft + ÁFA (bruttó 
6.295.390 Ft) 
Az igényelt támogatás összege 85%, azaz 4.213.450 Ft + áfa 
A projekthez biztosított önerı összege 15%, azaz 743.550 Ft + áfa. 
Támogatottság esetén a pályázathoz szükséges önerıt – melynek összege 743.550 Ft + áfa – 
az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
A határozat jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben 
maradnak. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
3. Napirend Anyaoltalmazó Alapítvány támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkaptátok az Alapítvány kérelmét, de én azt gondolom, és azt terjesztem a képviselı-testület elé – mivel elég feszes 
a költségvetésünk, és ki tudja mi jöhet még évközben –, hogy most nem áll módunkban az Anyaoltalmazó Alapítványt 
támogatni. Van-e hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendben, egyetértek! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
jelenleg még nem áll módunkban az alapítványt támogatni, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselı–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

23/2013. (II.22.) képviselı-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete az Anyaoltalmazó Alapítvány 
mőködéséhez és tevékenységéhez – maximálisan elismerve és támogatva az Anyaoltalmazó 
Alapítvány tevékenységét és annak szükségességét, hasznosságát – tekintettel az 
önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére és a 2013. évi szőkös költségvetésre, pénzügyi 
támogatást nem tud nyújtani. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

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

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
A jegyzıkönyv hiteles. 
 
 

 
Dudásné Rudnai Krisztina 

képviselı 


