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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2016. május 10-én 1300 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 Dudás Gergely alpolgármestert.  
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Iparterület kialakítása, pályázati lehetőség, ezzel kapcsolatos feladatok 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend     Iparterület kialakítása, pályázati lehetőség, ezzel kapcsolatos feladatok 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már sokszor beszéltünk arról, hogy a megvásárolt földterületeken, a 0133/17 helyrajzi számú önkormányzati 
területen ipari park kialakítására pályáznánk. A pályázat benyújtásához szükséges, hogy tervekkel 
rendelkezzünk, így a kiépítésre kerülő útra, járdára, vízelvezető árokra vonatkozóan, valamint a porta épületre és 
a kerítésre. Ezen kívül a pályázat benyújtásához szükséges egy üzleti terv és előzetes környezeti hatásvizsgálat 
is, amit a pályázathoz kiadott segédlet szerinti tartalommal kell elkészíteni. Ez a segédlet maga 8 oldalas, és úgy 
gondolom, hogy ennek az üzleti tervnek az elkészítésére is egy külsős céget kellene megbíznunk, mert ez a lelke 
az egész pályázatnak, és ez teljes mértékben egy szakmai anyag. Ezen kívül célszerű a közbeszerzési szakértőt is 
kiválasztani, hogy már most részt tudjon venni az előkészítési munkákban, mert az ugye biztos, hogy ez a 
fejlesztés közbeszerzés köteles. Az előterjesztésben javasoltam mind a négy feladatra három-három céget, 
akiktől szerintem kérhetnénk ajánlatot, de természetesen, ha van még más javaslat, másokat is megkereshetünk. 
A pályázathoz legalább három ajánlattal kell rendelkezzünk, a valós piaci ár alátámasztása miatt. Az árajánlatok 
beérkezése után tudunk dönteni, hogy kivel dolgozunk együtt a projekten. Az előzetes költségbecslés szerint 3-
400 millió forint lesz a fejlesztés bekerülési költsége, ennyivel lehet számolnunk. Pontosabban a beérkezett 
árajánlatok után, és a tervek elkészülése, beköltségelése után fogjuk tudni. 
Valószínűleg többször össze kell ülnünk a napokban, ugyanis a pályázatot május 23-ig szeretnénk beadni. A 
megyei önkormányzati hivatal dolgozóival már dolgoztunk előzetesen ezen a projekten, és már körvonalazódtak 
a projekt tartalmi elemei, ezek alapján alakul majd ki a költségvetés. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy 
konzorciumi megállapodást kellene kötnünk a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal, és közösen nyújtanánk 
be a pályázatot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem elfogadható az előterjesztés! 
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További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett határozati javaslattal, és hogy az előterjesztésben szereplő cégeket keressük meg ajánlatkéréssel, és 
pályázzunk az iparterület kialakítására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az iparterület kialakításáról szóló pályázati lehetőséget és az ezzel kapcsolatos 
feladatokat, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  

37/2016. (V.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” pályázati kiírásra a kiírásban meghatározott feltételeknek 
megfelelő pályázatot (támogatási kérelmet) kíván benyújtani „Iparterület fejlesztés új 
munkahelyekért Tolmácson” címmel, a megvalósításhoz szükséges támogatás elnyerése 
érdekében. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázati 
támogatás esetén gondoskodik a fejlesztési projekt megvalósításához szükséges önerő 
önkormányzati költségvetésben történő biztosításáról, és az önerő rendelkezésre állásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásakor az önerő biztosításáról nyilatkozzon, és megbízza a polgármestert, hogy az 
ÁÚF c. dokumentum 8.5 pontjában meghatározott módon és formában igazolja az önerő 
rendelkezésre állását. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza Hajnis Ferenc 
polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal a pályázati támogatási 
kérelem közös benyújtására az előterjesztett konzorciumi együttműködési megállapodást 
megkösse és Tolmács Község Önkormányzata részéről aláírja. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza Hajnis Ferenc 
polgármestert, hogy a projekt előkészítésében részt vevő szereplők kiválasztásához a 
szükséges előkészítő feladatok ellátására vonatkozóan ajánlatokat kérjen be az 
előterjesztésben meghatározott vállalkozásoktól, és a beérkezett ajánlatokat döntés céljából 
terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidők:  

• pályázat előkészítés (ajánlatkérések, konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötése): azonnal;  

• önerő igazolás: a pályázati eljáráshoz igazodóan szükség szerint; 
• támogatási kérelem benyújtása: 2016.05.23. 

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 


