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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. március 30-én 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli 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. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dudás Gergely alpolgármestert.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az 
alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3-

16) pályázati lehetőség 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Tolmácsért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Közösségi ház támogatási kérelme 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend       A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
                           önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztést, lényegi változás nem történt, csak a hivatal megnevezése, a Közösségi Ház címe, és a 
pénz befizetésének helye változott. Kérdés, vélemény? 
 
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 az előterjesztés szerint módosításra kerüljön a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötésről szóló 9/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2017. (III.30.) 
önkormányzati rendelete 

 
a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend       Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek  

 (EFOP-1.5.3-16) pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A múltkori ülésen már említettem, hogy megkeresett a nógrádi és berkenyei jegyző asszony, hogy lenne egy 
pályázati lehetőség a hátrányos helyzetűek támogatására, amire konzorciumban lehetne pályázni. Ez most 
aktuálissá vált, beszéltem erről a nógrádi polgármester asszonnyal, rendezvényekre, illetve a hátrányos 
helyzetűek felzárkóztatására lehet a pályázott összeget fordítani. Úgy gondolom, hogy ebből tudnánk 
finanszírozni a falunapi rendezvényünket, a közösségi ház festését és székek beszerzését. Olvastátok az 
előterjesztésben, hogy 250 millió forintot lehet megpályázni. A pályázat részeként lehet elszámolni felújításokra 
és eszköz beszerzésekre, és ezt az összeget osztanánk el lakosság szám arányában. Tolmács részére 2.395.000 Ft 
jutna. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez nagyon jó! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem vegyünk részt benne, nem kerül semmibe!  
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a felsorolt településekkel konzorciumban pályázatot nyújtsunk be a humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben megnevezésű EFOP-1.5.3-16 pályázati kiírásra, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek (EFOP-1.5.3-16) pályázati lehetőségéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

33/2017. (III.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az EFOP-
1.5.3-16 pályázati kódszámú, a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - 
kedvezményezett térségek” megnevezésű pályázaton részt kíván venni, az alábbiak szerint: 
A pályázat megnevezése: Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikrotérségben élőknek! 
A pályázat célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a 
minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi 
esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és 
erőforrásokra alapuló területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. 
A pályázat keretében igényelt összeg: 250 millió forint, amelyhez az Önkormányzat önrészt 
nem biztosít, tekintettel arra, hogy a támogatás az elszámolható költség 100%-a. 
A projekt időszak 24 hónap. 
A projekt célcsoportjai: 

1. A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi 
közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá a 
nemzetiségek és az etnikumok. 

2. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportonként 
jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4/2017. (III.30.) jegyzőkönyv 

 3

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat 
részvételével történő konzorcium létrehozását, a konzorciumban történő pályázaton való 
részvételét, és konzorciumi pályázat benyújtását. 
A konzorcium összetétele:  

• Konzorciumvezető: Nógrád Község Önkormányzata  
• Konzorciumi tagok: Diósjenő Község Önkormányzata, Szendehely Község 

Önkormányzata, Berkenye Község Önkormányzata, és Tolmács Község 
Önkormányzata.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására 
vonatkozó, előterjesztett konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szórágy Gyuláné 
Nógrád Község Önkormányzat polgármesterét a konzorcium pályázaton való képviseletére, 
valamint a pályázat benyújtására.  
Tolmács Község Önkormányzata kijelenti, hogy pályázati támogatás nem nyerése esetén a 
pályázatíró, illetve a projektmendzser részére díjazást nem fizet. 
 
Határidő 2017. március 31. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
3. Napirend       Tolmácsért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, az elnök névváltozása miatt módosítani kell az alapító okiratot. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az előterjesztés szerint módosítsuk a Tolmácsért Közalapítvány alapító okiratát, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

34/2017. (III.30.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítványt (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) alapító Tolmács 
Község Önkormányzata nevében tudomásul veszi a kuratóriumi elnök (Tálasné Szombati 
Erika) névváltozását, és elfogadja a névváltozásból fakadó módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt, előterjesztett alapító okiratot, miszerint a Tolmácsért Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke – a névváltozást követően – Szombati Erika. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
4. Napirend       Közösségi Ház támogatási kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatni szeretném a testületet arról, hogy Jakus Szilvia, a Közösségi Ház vezetője támogatás iránti kérelmet 
nyújtott be, melyben gyermekpszichológus előadására, a gyermekpszichológus tiszteletdíjára kér 7.000 Ft-ot. 
Úgy gondolom, hogy a Közösségi Házat az önkormányzat működteti, a rendezvények szervezésével járó ilyen 
kis összegű kiadásokról nem szükséges testületi döntés, hiszen a költségvetésben terveztünk be ilyen jellegű 
kiadásokat, és úgy gondolom, hogy ez az összeg abba belefér, amennyiben a képviselő-testület is támogatja 
ennek az előadásnak a megtartását és az ezzel járó költséget. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mindenképp támogatom, ez egy nagyon hasznos és fontos téma, jó, hogy ilyenről is lehet előadást hallani 
Tolmácson, és ahhoz képest nem is túl drága az előadó díja! 
. 
A képviselő-testület a gyermekpszichológus tolmácsi Közösségi Házban megtartásra kerülő – az önkormányzat 
költségvetése terhére történő – előadás megszervezését támogatta.  
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


