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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
Készült: 2016. április 20-én 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye:  Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 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 jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Csehek József képviselőt.  
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Kastély épület külső felújítása 

− tervezési és pályázatírási, projektmenedzseri megbízási szerződés 
− pályázat benyújtása, önerő vállalása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend       Kastély épület külső felújítása 

− tervezési és pályázatírási, projektmenedzseri megbízási szerződés 
-     pályázat benyújtása, önerő vállalása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéshez? Fontos dönteni, hogy minél előbb be tudjuk nyújtani a pályázatot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tudjuk, azt, hogy a költségvetésben szerepel ennyi tartalék összeg, ebből tudjuk fedezni az önerőt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nincs egyéb hozzászólás, akkor szavazzunk az előterjesztett két határozatra! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy pályázatot nyújtsunk be a kastély külső felújítására, illetve közösségi helyszín kialakítására, melyhez 
vállaljuk a szükséges önerőt, és elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a kastély külső felújításának szükségességét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
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34/2016. (IV.20.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, „Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” megnevezésű, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati 
felhívás 2. célterületére (a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése) pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az 
épület korszerűsítésre az Önkormányzat tulajdonában lévő Tolmács, Szent Lőrinc út 106/A. 
alatti önkormányzati ingatlan vonatkozásában a következők szerint: 
A pályázat tárgya: tolmácsi Kastély külső felújítása, közösségi rendezvényi helyszín 
kialakítása 
A fejlesztés megvalósulási helye: 2657 Tolmács 349/2 helyrajzi szám, Szent Lőrinc út 
106/A. 
A beruházás teljes összege (bruttó): 53 201 663 Ft. 
A pályázatott támogatási összeg (bruttó): 45 221 414 Ft. 
A vállalt önerő összege (15%) bruttó): 7 980 249 Ft. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázott beruházás megvalósításához szükséges 
önerő az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről és 
benyújtásáról gondoskodjon.   
 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a kastély felújítására irányuló építészeti 
tervek, energetikai audit, költségvetés és a pályázat elkészítésére vonatkozó, előterjesztett szerződés tervezetet, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a kastély felújításához szükséges megbízási szerződést, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

35/2016. (IV.20.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 26/2016. (III.23.) határozatával 
összhangban – jóváhagyja a tolmácsi Kastély külső felújítására, közösségi rendezvényi 
helyszín kialakítására irányuló építészeti tervek, energetikai audit, költségvetés és a 
pályázat elkészítésére vonatkozó, a Boltív-Bau Építőipari, Tervező és Kivitelező Kft-vel 
kötendő előterjesztett megbízási szerződést. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett megbízási szerződés 
aláírására és megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
A Polgármester a nyílt ülést bezárta, a képviselő-testület a további napirendet zárt ülés keretében tárgyalta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
Csehek József  

képviselő 


