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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. szeptember 29-én 900 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 
 Dósa Istvánné képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hámori Imréné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Szentiványi-kastély pályázatunk támogatást nyert, és kellene hoznunk egy határozatot az Önerő biztosításáról, 
ezért a mai ülésre ezt az egy napirend megtárgyalását javasalom. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 

 
1. Szentiványi-kastélyfelújításához önerő biztosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend       Szentiványi-kastély felújításához önerő biztosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már tájékoztattalak benneteket arról, hogy a Vidékfejlesztési Programba a Kastély külső felújítására benyújtott 
pályázatunk támogatást nyert. Most a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldése van folyamatban, 
ehhez van szükség egy újabb testületi határozatra, amiben a támogatási döntéssel számszakilag egyező 
határozatot hozunk a saját erő biztosításáról. A projekt teljes költsége 53 201 663 Ft, ebből  45.222.033 Ft a 
támogatás összege, és 7.979.630 Ft önerőt kell biztosítanunk 2017 és 2018. évben összesen. Erről kellene most 
határozatot hoznunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Természetes, hogy vállaljuk a szükséges önerőt! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy  a tolmácsi Szentiványi-kastély felújítása pályázati támogatás mellé a szükséges 7.979.630 Ft önerőt 
az Önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében biztosítjuk, és erről határozatot hozzunk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentiványi-kastély felújításához szükséges önerő biztosítását, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

108/2017. (IX.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés pályázati felhívásra benyújtott, „A tolmácsi Szentiványi-kastély 
felújítása” című támogatási kérelem pozitív elbírálása alapján az Önkormányzat 45 222 033 
Ft, azaz negyvenötmillió-kettőszázhuszonkettőezer-harminchárom forint összegű vissza 
nem térítendő támogatás lehívására való jogosultságot elfogadja, az alábbiak szerint: 
 
A projekt címe: A tolmácsi Szentiványi-kastély felújítása 
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106/A 
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 349/2. 
A pályázati felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
A projekt teljes költsége összesen: 53 201 663 Ft 
A projekt elszámolható költségei összesen: 53.202.400  
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 737 Ft 
Támogatás összege. 45.222.033 Ft 
Önerő: 7.979.630 Ft 
Egyéb támogatás: 0 Ft 
A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 737 Ft 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önerő rendelkezésre 
állását biztosítja és az Önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetése terhére elkülöníti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


