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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
Készült: 2016. augusztus 1-jén 1730 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott 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 hitelesítőnek felkérem Csehek József képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan 
elfogadta. 

A képviselő-testület a meghívóban javasolt napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend 
 

1. Felajánlott alapítványi támogatás átvétele 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend        Felajánlott alapítványi támogatás átvétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapítványunk támogatást ajánlott fel a Falunap és búcsú rendezvényünkhöz. A 13/2013. (IX.18.) 
önkormányzati rendeletünk értelmében az alapítványi támogatást a képviselő-testület határozattal fogadhatja el. 
A felajánlott támogatás összege 313.000 Ft, melyet átutalnak a költségvetési számlánkra. Ez az összeg fedezné a 
népi játékokat, a népmese színház előadását, a bűvész sót, az esti koncertet és a tűzzsonglőr bemutatót, valamint 
a szombati fiatalok rendezvényében a vizifocit. Szerintem fogadjuk el a támogatást, mivel az alapítvány 
számláján szép összeg gyűlt össze. Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem utasítjuk vissza! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Természetesen elfogadjuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annyival kevesebb pénzt kell beletennünk a falunapi rendezvénybe. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy Tolmács Község Önkormányzata elfogadja a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 313.000 Ft-
os támogatását, mellyel a Falunapi programokat kívánják támogatni, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta az alapítvány által felajánlott támogatást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

66/2016. (VIII.1.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány által a 2016. augusztus 5-én megtartandó Falunapi rendezvényre 
az Önkormányzat részére felajánlott 313.000 Ft vissza nem térítendő alapítványi támogatást 
elfogadja és átveszi. 
 
Határidő: 2016. augusztus 5. 
Felelős: polgármester  

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

 
 

Csehek József 
képviselő 


