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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. január 20-án 1730 órai kezdettel megtartott 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 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend  Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Találtam egy pályázati lehetőséget, a Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása civil szervezetek részére, 
melynek célja a parlagfű elleni védekezés, parlagfű mentesítés. A pályázat keretén belül közterületek 
gyomirtására alkalmazható kézi és önjáró eszközök beszerzésére, védőfelszerelések, alkatrészek beszerzésére 
lehet pályázni. Arra gondoltam, hogy pályáznánk egy traktor és egy szárzúzó beszerzésére. Kértem árajánlatot, 
amit kinéztem, az egy Chery RK504 típusú kínai gyártmányú traktor, a bruttó ára 5.778.500 Ft, a rászerelhető 
szárzúzó 458.000 Ft + áfa, a kettő együtt bruttó 6.512.560 Ft lenne. Mivel a pályázatot civil szervezetek részére 
írták ki, az önkormányzat nem pályázhat, ezért arra gondoltam, hogy az Alapítvány pályázhatna rá. Beszéltem 
Balázsné Juhász Andreával, és beleegyezett, hogy az alapítvány pályázzon. Viszont a pályázat feltétele, hogy az 
érvényes alapító okiratban a meghatározott célok és tevékenységek között szerepelnie kell a parlagfű elleni 
védekezésnek, ezért módosítani szükséges az alapító okiratot. A Ptk. értelmében az alapítvány célja nem 
módosítható, így a tevékenységek közé kerülnek új tevékenységként a parlagfű elleni védekezés, a parlagfű 
irtásának szervezése és anyagi támogatása. A pályázaton maximálisan 5 millió Ft támogatás nyerhető. Az 
Alapítvány megpályázná az 5 millió forintot, és a többit önerőből kellene biztosítani, amit viszont nekünk 
kellene az Alapítvány részére biztosítani, hiszen az alapítványnak nincs erre pénze. Viszont akkor 1,5 millió 
forintért lenne egy új traktorunk és egy szárzúzónk. És arra gondoltam, ha nyerünk a pályázaton, akkor a régi 
traktort eladnánk, és abból majdnem meglenne az önerő összege. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy az alapítványunk alapító okiratát az előterjesztett javaslat szerint módosítsuk, és a tevékenységek közé 
bekerüljön a parlagfű irtás, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

1/2015. (I.20.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. február 23-án elfogadott és 
megalapított Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (2657 Tolmács, Sport u. 
1.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 5.2 pont e) bekezdése az alábbi tevékenységgel egészül ki: 
- parlagfű elleni védekezés, parlagfű irtásának szervezése és anyagi támogatása.  

 
A képviselő-testület elfogadja a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 
előterjesztett módosított alapító okiratát, mely okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot 
egységes szerkezetbe foglalva aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, hogy a Közalapítvány részére a 
parlagfű mentesítéshez kapcsolódó pályázathoz a traktor és szárzúzó beszerzéséhez biztosítsuk az önerő 
összegét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

2/2015. (I.20.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Tolmács 
Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány a Földművelésügyi Minisztérium által „a 
parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára” kiírt pályázaton traktor és 
szárzúzó beszerzésre – tervezett összeg: bruttó 6.512.560 Ft - pályázatot nyújtson be. A 
képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a Közalapítvány pályázata támogatásban 
részesül, a traktor és a szárzúzó beszerzéséhez szükséges, támogatáson felül szükséges 
forrás összegét (tervezett összeg 1.512.560 Ft) saját költségvetése terhére vissza nem 
térítendő támogatásként biztosítja a Közalapítvány részére, támogatva ezzel a 
településen történő parlagfű elleni védekezést és gyomirtást, mint közösségi érdeket. 
 
Határidő: nyertes pályázat esetén szükség szerint 
Felelős:   polgármester 

 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
Dudás Gergely 
alpolgármester 


