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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

17/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. december 23-án 13.00 órai kezdettel megtartott 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 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javasolom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a Polgármesternek volt: 3. napirendként javaslom felvenni a 
„Pályázathoz kapcsolódó támogatást megelőlegező kölcsön-keret nyújtása a tolmácsi Alapítvány és a Sport 
Egyesület részére” napirendet, és érkezett egy átmeneti segély iránti kérelem, ezért javaslom, hogy zárt ülés is 
legyen és a kérelmet tárgyaljuk meg.  
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Rétság Kistérség Többcélú Társulása – megszüntető megállapodás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Pályázathoz kapcsolódó támogatást megelőlegező kölcsön-keret nyújtása a tolmácsi Közalapítvány és a 

Sport Egyesület részére 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Napirend előtt szeretném még elmondani, hogy azt beszélik a faluban, hogy január 14-én lesz a tárgyalásom az 
incidensemmel kapcsolatosan, és ez azért jó, mert onnan egyenesen át is kísérnek a börtönbe, és új polgármestere 
lesz a falunak! Tájékoztatlak benneteket, hogy még rendőrségi meghallgatásom sem volt, nemhogy tárgyalás 
lenne.  
 
 
 
1. Napirend A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki átolvasta az anyagot. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem értem, hogy kikerül a jegyzői hatáskörből egy pár dolog, ha jól olvastam. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közgyógyellátás kerül át önkormányzati hatáskörbe. És 15 napon belül kell dönteni? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Döntenünk kell, hogy polgármester, vagy képviselő-testületi hatáskör legyen? 
 
Torma Andrea jegyző 
Kétfelé bontom a rendelet módosítást. Eddig volt temetési segély, átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. Ezek eddig is a képviselő-testület hatáskörébe tartoztak, de ebből a temetési segéllyel kapcsolatos 
hatáskört a testület átruházta a polgármesterre, tehát a polgármester döntött a temetési segély ügyekben, de 
alapesetben a testület hatásköre volt, csak átruházta, arra való tekintettel, mert ezekben az ügyekben indokolt 
gyorsan dönteni, és viszonylag egyértelmű volt a kérelmek elbírálása. Ez a három támogatási forma januártól 
megszűnik, és ezek helyett bevezetésre kerül az önkormányzati segélyt. Ez ugyanúgy a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik, amit átruházhat a polgármesterre, ugyanúgy, mint minden más hatáskörét. Az előterjesztett 
rendelet-tervezet szerint ez nincs átruházva, tehát az önkormányzati segély az átmeneti segélyhez hasonlóan itt 
maradna a képviselő-testület hatáskörében. De dönthet úgy is a testület, hogy átruházza, akkor a rendeletet ennek 
megfelelően átdolgozzuk. 15 nap az ügyintézési határidő, de hogyha ezt a hatáskört a testület gyakorolja, akkor a 
benyújtást követő legközelebbi testületi ülésen kell döntést hozni, de maximum 60 napon belül. A 15 nap akkor 
érvényes, ha a testület átruházza a hatáskört a polgármesterre, vagy a jegyzőre. A másik kérdés a méltányossági 
közgyógyellátás. Ez eddig a törvény erejénél fogva jegyzői hatáskörbe tartozott, de ez átkerült képviselő-testületi 
hatáskörbe. Erre azért nem tér ki ez a rendelet-tervezet, mert a szociális rendeletünk szerint a fő szabály, hogy 
minden hatáskör át van ruházva a polgármesterre, kivéve, amit a rendelet külön nevesítve meghatároz, és ilyen 
lesz például az önkormányzati segély, tehát az nincs átruházva a polgármesterre, amit a rendelet (2) szakasza 
meghatároz. A méltányossági közgyógyellátás jogosultsági feltételei egyértelműen rögzítettek, további 
méltányosság gyakorlására nincs lehetőség, ezért úgy ítélem meg, hogy átruházható a polgármesterre, hogy 
ezekben az ügyekben döntsön. Tehát ez változott meg, a törvény ezt áttette a képviselő-testület hatáskörébe, és 
ezzel kapcsolatban is ugyan az lép életbe, amit az előbb elmondtam, hogy a képviselő-testület a hatáskört 
magánál is tarthatja, de át is adhatja a polgármesternek, vagy akár vissza a jegyzőnek. Erre nem tér ki konkrétan 
a rendelet-tervezet, mert jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a szociális rendelet fő szabálya szerint a polgármester 
hatáskörébe átruházásra kerül. A szociális rendeletünk elején a 2/A.§ (1)-(2) bekezdésében rendezi a 
hatásköröket, és ott azt mondja ki, hogy a képviselő-testület minden hatáskört átruház a polgármesterre kivéve 
azt, ami a (2) bekezdésben van, ami az előterjesztett rendelet-tervezet szerint úgy fog szólni, hogy – eddig 
átmeneti segély helyett – az önkormányzati segélyt megtartja a képviselő-testület a saját hatáskörében, és ezen 
kívül még a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjat, a karácsonyi támogatást, meg az adósságkezelést. A 
méltányossági közgyógyellátás pedig átruházott hatáskörben a polgármesterhez fog tartozni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És akkor most ebben én fogok dönteni? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A 13. § (1) bekezdés szerint az önkormányzati segély személyenként minimum 1.000 Ft, évi maximum 50.000 
Ft lehet, és évi 4 alkalommal adható. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A temetési segély: ebből annyit nem értettem, hogy a helyi legolcsóbb temetés 10 %-ának kell lenni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Legalább. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt én szeretném összegesíteni. Konkrét összeget kellene mondani, hogy mennyi legyen. A legolcsóbb koporsós 
egyházi temetés becslésem szerint 150.000 Ft lehet. Szerencsére nem tudom, mert nekem hosszú idő óta nem 
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volt ilyen gondom, hogy temetésről kelljen gondoskodnom. Ennek a 10 %-a 15.000 Ft, ez lehetne a legkevesebb, 
természetesen ettől többet adhatunk! Ez meg kellene határoznunk, hogy ne legyen belőle félreértés. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a mondat azért szerepel itt így, mert a törvény ezt írja elő. Azt mondja a törvény, hogy a temetéshez történő 
hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély – tehát már nem temetési segélyről beszélünk – nem lehet 
kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. Ezért szerepel itt ez a mondat, és 
megmondom őszintén, azért nem vállaltam fel, hogy itt ez összeg szerűen legyen meghatározva, mert úgy 
lehetne ezt forintosítani, hogy meg kellett volna kérdeznünk hivatalos levélben egy-két környékbeli temetkezési 
vállalkozót, hogy mi az a legalacsonyabb összeg, amiből egy temetést meg lehet csinálni, és akkor aszerint 
lehetett volna forintosítani, illetve ennek az összege akár évente változhat is, és ilyen egyeztetésre nem került sor, 
ezért nem szerepel itt forintos összeg. Ha a testület felvállalja, hogy mond egy összeget, ami szerinte nem 
kevesebb a legolcsóbb temetés 10%-ánál, akkor akár az is szerepelhet a rendeletben, vagy akár az is megoldás 
lehet, hogy minden egyes ilyen irányú kérelem benyújtásakor megkérdezzük a temetkezési vállalkozást, hogy 
mennyibe kerül a legolcsóbb temetés, és akkor annak a 10 %-ától nem lehet kevesebb a segély összege. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy volt nekünk köztemetésünk is, tudjuk, hogy mennyibe kerül a legolcsóbb temetés, az 
hamvasztásos volt és 70.000 Ft-ba került. Ettől olcsóbb temetés nincs. Ennek a 10 %-ától természetesen lehet 
többet adni, és én azt mondom, hogy a legkevesebb segély összegként a 15.000 Ft-ot határozzuk meg.  
 
Csehek József képviselő 
Annyit kapnak most is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Torma Andrea jegyző 
De azt hangsúlyozzuk ki, hogy ez nem automatikus, hanem kérelmezni kell és a testület dönt benne! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Világos! 
 
Torma Andrea jegyző 
Tehát akkor az a javaslat, hogy a 13.§ (2) bekezdésében kerüljön meghatározásra, hogy a temetéshez igényelt 
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb 15.000 Ft-nál. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy ez reális. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi van akkor, ha azt mondja a temetkezési vállalkozó, hogy a legolcsóbb koporsós temetés 160.000 Ft? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, az már 16.000 Ft, de dönthetünk úgy is, mert a legkevesebb 15.000 Ft, adhatunk 16.000 Ft-ot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Értitek, hogy mit mondok? Ha az egyik verziót nézzük, akkor a duplája, ha a másikat, akkor viszont nincs meg a 
10 %. 
 
Torma Andrea jegyző 
A törvény nem mondja ki, hogy külön kellene kezelni a koporsós és a nem koporsós temetést. A legolcsóbbat 
kell alapul vennünk, ha valaki a legolcsóbb temetés helyett, 70.000 Ft helyett vállalja, hogy 200.000 Ft-ért temeti 
el a hozzátartozóját, az nem jelenti azt, hogy nekünk annak kell a 10 %-át segélyként adni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt mondom, hogy minimum 15.000 Ft-ot állapítsunk meg, ez alá ne menjünk. 
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Hámori Imréné képviselő 
Az úgy jó!  
 
Csehek József képviselő 
Jó az úgy! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A temetési segélyt megbeszéltük, de itt van a gyógyszertámogatás. Ha a kiadások összege eléri a 37.050 Ft, itt 
segélyre és gyógyszerre is lehet gondolni, de szerintem itt főleg segélyre gondolunk. Ugye az 50 %-a adható és 
ez kellene neki igazolni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Annyit ad a testület, amennyit gondol, de ez a feltétele, hogy jogosult legyen ilyen segélyre. A nyugdíjminimum 
felét meghaladó költséget kell igazolnia. Nem azt jelenti, hogy nekünk azt a költséget kell állnunk.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Itt van még a rendkívüli méltányossági segély, elemi kár, kórházban hosszabb ideig eltöltött idő, esetleg halál 
esetén a jövedelemre tekintet nélkül is megállapítható az önkormányzat képviselő-testülete által. Megállapítható, 
de mennyire gondolhatunk? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem szerettem volna ezt összegesíteni, ez a képviselő-testület döntése. Ez arra vonatkozik, hogy a testület tagjai 
javaslatot tehetnek, hogy például valaki kórházban van hosszú ideje, és súlyos beteg, satöbbi, és adjon a testület 
segélyt a részére. Erre teremt lehetőséget ez a rendelkezés.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Anélkül, hogy a család nem kéri? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. Tehát ezáltal megvan a testületnek erre a lehetősége. Ebben az esetben nem nézzük a jövedelmét, hanem a 
nehéz helyzete alapján úgy érzi a testület, hogy anyagi segítségre szorul, és adhat segélyt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezzel így egyet is értek! Ezért kértem, hogy értelmezzük. Maradjon benne.  
A 13. § (7) bekezdése: „Nem adható önkormányzati segély annak, aki egy korábbi önkormányzati segély 
felhasználásának ellenőrzése kapcsán a (6) bekezdés szerinti igazolásának nem tett eleget, vagy a segély cél 
szerinti felhasználását nem tudta igazolni.” Ennek ellenőrzése a polgármester hatáskörébe tartozik. Ez eddig is 
így volt? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem, eddig nem volt ilyen. Most lehetőséget ad a  törvény a segélyezés ellenőrzésére.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha élelmiszerre adjuk a segélyt, akkor élelmiszerről hozzon számlát? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, például, de ez az ellenőrzés a polgármester hatáskörében van, és bekérhet például nyugtát, és ha nem tudja 
igazolni azt a felhasználást, amilyen célra a segélyt kapta, akkor a következő kérelménél mondhatja azt a testület, 
hogy nem adunk azért, mert a korábbit sem igazoltad! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Illetve, ha adunk neki tűzifát, és tudjuk, hogy eladta! Mert ilyen is volt már! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm, ezt én így elfogadom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e más kérdés? 
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Torma Andrea jegyző 
Nekem még az jutott eszembe, amit még talán érdemes kiemelni, hogy a törvény azt írja elő ehhez az 
önkormányzati segélyhez, hogy a nyugdíjminimum 130 %-ánál nem lehet alacsonyabb jövedelemhatárt előírni. 
Tehát ettől magasabb előírható, azzal tágítjuk a jogosultak körét. A rendelet tervezetben most 130 % szerepel, 
azt viszont tudni kell, hogy most az átmeneti segély jogosultsága a nyugdíjminimum150 %-ában van 
meghatározva.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha lejjebb visszük a %-ot, kevesebben férnek bele. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha gondolja a testület, maradhat az átmeneti segélynél eddig alkalmazott 150 %, de lehet több is, kevesebb is.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Maradjunk a reális dolgoknál, ami eddig volt, és eddig még nem buktunk bele! Azért még ki tudtunk úgy jönni a 
pénzügyi keretekből, hogy kaptak is segélyt, meg van is pénzünk!  
Nekem még megakadt a szemem a rendkívüli káreseményen, és erről az jutott eszembe, hogy a konyha mellett 
lévő nyugdíjas klub, vagy ifjúsági klub helyisége 1-2 év óta lerongyolódott állapotot mutat. Bizonyos összeget 
kellene beterveznünk a felújítására a jövő évi költségvetésbe, amennyire a keretek engedik. Hozzuk olyan 
állapotba, hogy az állaga tovább ne romoljon! Soha nem lehet tudni, hogy valakinek mikor ég le a háza – ne 
égjen le senkinek! - de ez bármikor előfordulhat! Tudjuk biztosítani azt a lehetőséget, amíg valamit tud kezdeni 
az életével, hogy vagy a bútorait tárolni, vagy akár szükséglakásként ezt megkaphatja!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem arról volt szó, hogy a térnél lesz egy ilyen lakás, ha megvásároljuk? Vagy arról csak szó volt? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem vásároltunk meg semmit! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, mert drágán akarták adni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A javaslatomra a banktól szerettük volna megvenni, de ők nem mentek ebbe bele! De ez a miénk, és ez nem egy 
luxuslakás, de van benne mellékhelyiség, lakószoba, konyhát ki lehet alakítani, tehát arra jó lenne, hogy amíg a 
szörnyűségen túl lesz valaki, addig el tudjuk ott helyezni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Milyen felújításra gondoltál? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csak olyan összegre, hogy az állagát meg tudjuk óvni. Ne ázzon be, az alap ne dőljön szét, egy minimális 
összegre. Egy kivitelezővel meg kell nézetni, hogy az épület maradjon lakható állapotban bármikor, ha valakinek 
segítenünk kell, akkor tudjunk segíteni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az minimum 2 millió forint, de erre ráérünk jövőre foglalkozni a költségvetésénél. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a mostani rendeletünkkel nem függ össze!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valóban nem függ össze, de én ezt már régebbtől dédelgetem, és most a károkról jutott az eszembe! Soha nem 
lehet előre tudni, hogy az élet mit hoz! Az elemi károk juttatták ezt eszembe, mert ha árvíz lesz, az engem visz el 
először, de lehet akár tűz, vagy földrengés is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet olyan is, hogy több házat érint az elemi kár, és sok embert kell elhelyeznünk! 
 
Csehek József képviselő 
Akkor ott van a tornacsarnok. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Az állagát őrizzük meg, és akkor itt be is fejeztem! Köszönöm, hogy meghallgattatok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még kérdés? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi legyen a 130%-kal? Szerintem hagyjuk 150%-on! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor legyen 150 %! Illetve volt a másik javaslat az önkormányzati segélynél, hogy a temetésre nyújtott 
segély összege minimum 15.000 Ft. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a rendeletet azzal a két módosítással, amit az imént összefoglaltam, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.23.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend          Rétság Kistérség Többcélú Társulása – megszüntető megállapodás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kistérségi társulás megszűntetése a napirend.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a határozati javaslatot elfogadom! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Megszűnik.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Bánk nagyon sok mindent kapott! 
 
Torma Andrea jegyző 
Sokat? Tolmács is kapott! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondom: számítógép, monitor, notebook, nyomtató, személyi projektor. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bánki alkalmazott dolgozik a kistérséget érintő anyagokkal, ezt tegyük hozzá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mi nyomtatónk nagyon jó, szkennel, nyomtat, másol.  
 
Torma Andrea jegyző 
Annak a fénymásolónak, amit Tolmács kapott, még van értéke, amit Bánk kap, azok már régi eszközök! 
Az eszközök megosztására egyedül Keszeg jelzett vissza, hogy igényt tart egy notebook-ra, még ennyivel 
módosulni fog a megállapodás melléklete. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom őszintén, hogy nem jók ezek a notebook-ok! 
 
Torma Andrea jegyző 
Minden öreg, elavult már. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszűntető megállapodását elfogadjuk és 
aláírjam, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

128/2013. (XII.23.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – összhangban a 98/2013. 
(X.29.) határozatával - az előterjesztettek szerint elfogadja Rétság Kistérség Többcélú 
Társulás megszüntető megállapodását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
3. Napirend      Pályázathoz kapcsolódó támogatást megelőlegező kölcsön-keret nyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy hónapja megjöttek a határozatok, hogy ismét nyertünk pályázatokat. Volt egy DIPO ülés, amire sajnos nem 
tudtam elmenni, de hallottam, hogy összesítették, hogy melyik település mennyi támogatást kapott, és Tolmács 
van az első helyen, eddig 193 milliót nyertünk. Amit ezzel kapcsolatban ki kell emelni, az a jó pályázatírás. 
Mindent jól tudtunk benyújtani, nem tudtak belekötni semmibe, jó pontszámokat értünk el. Ez a Börzsöny 
Kontakt Kft-nek köszönhető! Ha jövő szeptemberig számolunk, már közel leszünk a 300 millióhoz támogatás 
terén. Ezek leader pályázatok voltak. Az önkormányzat pályázott a jövő évi falunapra, 600.000 Ft-ot nyertünk. 
Ennek is van egyéb költsége, mert a pályázatírást ki kell fizetnünk. 
Az Alapítvány pályázott 4,8 millió Ft összegben műszaki fejlesztésre, eszköz beszerzésre. Erre vonatkozóan 
megkaptuk a támogatási határozatot. Ezzel kapcsolatban kellene döntenünk, hogy megelőlegezzük a kiadásokat, 
amit az Alapítvány visszafizet, amikor megkapja a pályázati pénzt. 
A sportegyesület is pályázott 4,8-5 millió forint környékén felszerelésekre. Ebben nagyon sok minden felszerelés 
van: hálóktól fogva a laptopig, egy nagy fűnyíró traktor fűgyűjtővel, damilos fűnyíró, satöbbi. Erről még nem 
kaptunk értesítést. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kézilabda is legyen benne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos, hogy az is lesz! A polgárőrség nem tudott külön pályázni, ezért a sportolók pályázatába építettünk be 
részükre kerékpárokat, voki-tokit, kordonokat, ha jól emlékszem 300.000 Ft-ig.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Amit a fiatalok nyertek pályázatot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az folyamatában megy! Amit az Alapítvány most nyert 4,8 millió forint értékben, ebben van 3 millió 600 ezer 
forintos rendezvénysátor, ez egy stabil, komoly sátor 10 méter x 20 méteres. Szerintem ezt még bérbe is lehet 
adni. Van még benne 40 db sörpad, és 20 db sörasztal, de stabil, egyedi készítésű sörpadok és asztalok. Ezt 
kellene megelőlegeznünk. Tájékoztatásképpen mondom el, hogy az egyház is nyert pályázatot, a parókia előtti 
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talapzatra egy harangjátékot, és Tolmács történelmi tár kiadványra is nyert. Ezen már dolgoznak, ebből minden 
tolmácsi család fog kapni egy példányt.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A falugyűlésen felvetődött, hogy ne csak az elhunyt katonák legyenek benne, hanem a civil lakosok is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt majd megbeszéljük, össze kell még hogy üljünk az anyagot gyűjtőkkel egy megbeszélésre. Régi képek 
gyűjtése is folyik, ami nem csak abból áll, hogy leadjuk és kész, hanem le van írva, hogy hogy kell gyűjteni 
hivatalosan.  
Szóval ezeket nyertük meg! Amiről döntenünk kell, az az, hogy az Alapítvány eszköz beszerzési pályázatát 
megelőlegezzük.  
 
Torma Andrea jegyző 
Az a javaslatom, hogy a támogatást előlegezzük meg, és szükség szerinti ütemben biztosítjuk a kölcsönt, ahogy a 
kiadások igénylik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Szeretném, ha még a mi ciklusunkban megtörténne az elszámolás. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van! Amit mi nyújtottunk be pályázatot, azzal számoljuk el még a mi időnkben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kell ezeket minél gyorsabban megvalósítani.  
A most futó másik két pályázathoz, a ravatalozó és a park, és a sportpálya pályázathoz a Sport Egyesületnek és 
az Alapítványnak ki kell fizetnie a műszaki ellenőrt, 50-50 ezer Ft. A műszaki ellenőr kötelező, anélkül nem 
lehet benyújtani a pályázati elszámolást, hogy a műszaki ellenőr ne igazolná le, és ez a költség nincs benne a 
pályázati összegben, ezért ezt a pályázati pénzen felül kell kifizetni, és ehhez kéri a Sport Egyesület és az 
Alapítvány a támogatást, hogy ezt mi viseljük, mert nincs rá pénzük. Már az erről szóló számlát is behozták a 
kérelemhez. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat megelőlegezi a két civil szervezet pályázati kiadásait és egyéb 
pályázattal összefüggő kiadásait az elhangzottak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

129/2013. (XII.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) részére a „Tolmács 
Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány műszaki fejlesztése” megnevezésű fejlesztés 
megvalósításához a kiadások előfinanszírozására 4.803.585 Ft kamatmentes, támogatást 
megelőlegező kölcsönt nyújt. A támogatás a kiadások felmerülésének ütemében kerül 
utalásra. 
A kölcsön végső lejárata 2014. december 31.  
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 231/1306/39/7/2013. iktatószámú 
határozata, mely a Közalapítvány, mint támogatott részére a műszaki fejlesztés 
megvalósításához 4.803.585 Ft támogatás nyújtására vonatkozik. 
A kamatmentes kölcsön feltétele, hogy a Közalapítvány kötelezettséget vállal a 
felvételre kerülő támogatást megelőlegező kölcsön visszafizetésére legkésőbb a 
támogatási összeg megérkezését követően 5 munkanapon belül, legkésőbb a hitel végső 
lejáratának napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező 
kölcsönre vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést Tolmács 
Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány képviselőjével megkösse, és a kölcsön 
összegét a kiadások felmerülésének ütemében átutalja a Közalapítvány bankszámlájára. 
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Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
forrás átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) 
bekezdés c) pontja alapján a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 
(továbbiakban: Közalapítvány) részére a „Ravatalozó és park fejlesztése Tolmács 
községben” megnevezésű fejlesztés megvalósításával kapcsolatosan felmerült műszaki 
ellenőrzés költségének megtérítésére – a megvalósuló pályázati fejlesztés közösségi 
céljára és hasznosságára való tekintettel – 50.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt. A támogatás kifizetése egy összegben, a Közalapítvány 
bankszámlájára történő átutalással, utófinanszírozás formájában történik.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
forrás átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) 
bekezdés c) pontja alapján a Tolmács Sport Egyesület (továbbiakban: Sport Egyesület) 
részére a „Többfunkciós sportpálya kialakítása Tolmácson” megnevezésű fejlesztés 
megvalósításával kapcsolatosan felmerült műszaki ellenőrzés költségének megtérítésére 
– a megvalósuló pályázati fejlesztés közösségi céljára és hasznosságára való tekintettel 
– 50.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás kifizetése egy 
összegben, a Sport Egyesület bankszámlájára történő átutalással, utófinanszírozás 
formájában történik 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert a támogatásra 
vonatkozó, e határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási összeg Támogatottak 
részére történő átutalásáról. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    polgármester 
 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a további napirend 
tárgyalását. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


