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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. július 30-án 9.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 
 
Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 
 
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 jegyző 
 
 
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 Dudás Gergely alpolgármester legyen.  
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Tolmácsért Alapítvány és Tolmács Sport Egyesület támogatást megelőlegező kölcsönéhez kezesség 

vállalás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. Polaris Quad Club földút használat iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Tolmácsért Alapítvány és Tolmács Sport Egyesület támogatást megelőlegező kölcsönéhez 

vállalás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Regionális Fejlesztési Finanaszírozási Zrt-nél folyamatban van a civil szervezetek kölcsönigénylése, amely a 
pályázati támogatás megelőlegezését szolgálja. A bank a kölcsön biztosítékaként az önkormányzat kezesség 
vállalását és jelzálogot kér. Az elmúlt években is volt már erre példa, hogy biztosítékot adtunk az Alapítvány 
hiteléhez, akkor is minden rendben lezajlott. 
 
Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy Tolmácsért Alapítvány részére 14.987.661 Ft támogatást megelőlegező kölcsön felvételéhez kézfizető 
kezességet vállaljunk és a kölcsön fedezetéhez jelzálogjogot biztosítsunk önkormányzati tulajdonú közösségi ház 
ingatlanon, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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70/2013. (VII.30.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) részére a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal falumegújításra és fejlesztésre jogcímen támogatott 
„Ravatalozó és park fejlesztése Tolmács községben” megnevezésű fejlesztés 
megvalósításához a beruházás kiadásainak előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési 
Finanszírozó Zrt.-től (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) felvételre kerülő 14.987.661 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 14.987.661 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, valamint hozzájárul a Tolmács Község Önkormányzata tulajdonában 
lévő 73 helyrajzi számú, természetben a 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. szám alatti 
közösségi ház megnevezésű ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez. 
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. 

A képviselő-testület - tekintettel a Közalapítvány által megvalósított fejlesztés 
közösségi hasznosságára – a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványt e 
beruházás előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től felvett hitel 
vonatkozásában terhelő kamatfizetési kötelezettséget átvállalja, és a kamat összegét az 
önkormányzat költségvetéséből biztosítja.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fizetendő kamat összegét 
beruházási támogatásként utalja át a Közalapítvány bankszámlájára. 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint  
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Tolmács Sport Egyesület 
részére 14.997.521 Ft támogatást megelőlegező kölcsön felvételéhez kézfizető kezességet vállaljunk és a kölcsön 
fedezeteként jelzálogjogot biztosítsunk önkormányzati tulajdonú kastély ingatlanon, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

71/2013. (VII.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sport Egyesület 
(továbbiakban: Sport Egyesület) részére a „Többfunkciós sportpálya kialakítása 
Tolmácson” megnevezésű fejlesztés megvalósításához a beruházás kiadásainak 
előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (1027 Budapest, 
Kapás utca 6-12.) felvételre kerülő 14.997.521 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 14.997.521 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, 
valamint hozzájárul a Tolmács Község Önkormányzata tulajdonában lévő 349/2 
helyrajzi számú, természetben a 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106/11 szám alatti 
Kastély megnevezésű ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert és Torma Andrea 
körjegyzőt, hogy a támogatás-megelőlegező kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződést, 
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valamint a jelzálogjogot alapító szerződés megkötése ügyében eljárjon és a szerződést 
aláírja. 

A képviselő-testület - tekintettel a Sport Egyesület által megvalósított fejlesztés 
közösségi hasznosságára – Tolmács Sport Egyesületet e beruházás előfinanszírozására a 
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től felvett hitel vonatkozásában terhelő 
kamatfizetési kötelezettséget átvállalja, és a kamat összegét az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítja.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fizetendő kamat összegét 
beruházási támogatásként utalja át a Sport Egyesület bankszámlájára. 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint  
Felelős:    polgármester 
 

 
 
2. Napirend Polaris Quad Club földút használat iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A klub képviselője telefonon kérte a földutak használatát motorverseny céljára, szeptember 7-én. Akkor kértem, 
hogy küldje meg írásban is, hogy melyik földutakat szeretnék használni. A kérelem megérkezett és a 0274, 0259, 
0239, 0245 helyrajzi számú földutak használatát kérik, ezek a Borsosberény felöli földek és a régi harckocsi 
gyakorlópálya északi felére esnek, tehát a lakosságot nem fogják zavarni, szerintem az engedély megadható. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Színpatikusnak találom, hogy engedélyt kérnek erre, én is javaslom az engedély megadását. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a kért 
földutak  motor verseny céljára történő használatához hozzájáruljunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

72/2013. (VII.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polaris Quad Club (1133 Budapest, 
Véső u 11.) rendezésében 2013. szeptember 7-én megvalósuló maratonverseny során az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 0274, 0259, 0239, 0245 helyrajzi számú földutak 
2013. szeptember 6-8. között e célra történő ingyenes használatához hozzájárul. A 
versennyel kapcsolatos valamennyi engedély megszerzése és biztonsági intézkedés 
megtétele a szervező Egyesületet terheli, az önkormányzat a rendezvénnyel 
kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

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

 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


