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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Készült: 2018. február 6-án 9.00 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.

A képviselő-testület a javasolt napirendeket 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket
tárgyalja:

Napirend

1. Falunapi rendezvény leader pályázatáról szóló képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester

1. Napirend    Falunapi rendezvény leader pályázatáról szóló képviselő-testületi határozat módosítása

Hajnis Ferenc polgármester
Ki  kell  egészítenünk  a  157/2017.  (XII.7.)  képviselő-testületi  határozatot,  ami  a  falunapi  rendezvény  leadar
pályázatóról szól, mert szerepeltetni kell benne a projekt címét és a rendezvény helyszínét is. 

Dudás Gergely alpolgármester
Ha ez is kell, akkor módosítsuk, ezen ne múljon!

Hajnis Ferenc polgármester
Már beszéltünk róla,  hogy jövőre a kastélykertben szeretnénk megrendezni a falunapot,  ezért  a helyszínnek
javaslom a Tolmács, Szent Lőrinc út 106/A. kastélykertet, a projekt címének pedig adjuk a Szent Lőrinc falunap
és búcsú nevet. Eddig minden évben ez volt az elnevezése, ezt már mindenki megszokta, és mivel jövőre kerül
tizedszerre megrendezésre, ezért X. Szent Lőrinc falunap és búcsú legyen.

További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel  a kérdést:  aki  elfogadja a
falunap  és  búcsú  rendezvényhez  kapcsolódó  leader  pályázat  benyújtásáról  szóló  képviselő-testületi
határozat kiegészítését a javasolt projekt címmel és megvalósítási helyszínnel ,  kérem, kézfeltartással
szavazzon!

A Képviselő-testület megtárgyalta a falunapi rendezvény leader pályázatáról szóló képviselő-testületi határozat
kiegészítésére tett javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot: 
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4/2018. (II.6.) Képviselő – testületi határozat

Tolmács  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Börzsöny  Térsége  Egyesület,
mint  a  helyi  Leader  akciócsoport  együttműködésével  VP6-19.2.1.-13-7-17  kódszámú,
települési,  mikro  térségi  és  nemzetközi  rendezvények  támogatása  címmel  kiírt  helyi
felhívásra Tolmács Község Önkormányzata által történő támogatási kérelem benyújtásáról
szóló 157/2017. (XII.7.) képviselő-testületi határozatot az alábbiakkal egészíti ki:

Projekt címe: X. Szent Lőrinc falunap és búcsú
Rendezvény helyszíne: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106/A. Kastélykert (helyrajzi szám:
349/2)

Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős:   polgármester

A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Hajnis Ferenc Torma Andrea
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv hiteles.

Hámori Imréné
képviselő
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