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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

17/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. december 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-

testületi ülésről 

Ülés helye: Községháza tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Dósa Istvánné 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 Hámori Imréné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. Testvértelepülési pályázat 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 

 
1. Napirend    Testvértelepülési pályázat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gyorsan kell eldöntenünk, hogy benyújtjuk-e a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2019. évi „Nemzetpolitikai célú 
támogatások” előirányzata terhére a pályázatot. Jelenleg ilyen lehetőség adódik, hogy pályázzunk a 2019. évi 
falunapunkra. A pályázat határideje 2018. december 18. Előzőleg a LEADER pályázat keretében is nyújtottunk 
be pályázatot a jövő évi falunapra vonatkozóan, de a pályázat nem volt megfelelő, ezért várhatóan elutasításra 
kerül. A jövő évi költségvetésünknek sem volna mindegy, hogy az egész rendezvény mi fizetjük, vagy nyerünk 
valamennyi támogatást. Ehhez testvértelepülési együttműködési megállapodást kell kötnünk két határon túli 
településsel. Az egyik település Fitód, vagyis Csíkszentlélek Önkormányzata, akikkel ével óta fennáll a 
testvértelepülési kapcsolatunk, a másik egy felvidéki magyar település, Ipolyvisk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Javaslom, hogy pályázzunk! Ápolni kell a kapcsolatot a testvértelepülésekkel, és ha lehet, próbáljunk meg pénzt 
szerezni a falunapra! 
 
További 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 pályázatot nyújtsunk be a 2019. évi X. Szent Lőrinc napi búcsú és testvértelepülési találkozó 
megrendezésére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a 2019. évi X. Szent Lőrinc napi búcsú és testvértelepülési találkozóra 
benyújtandó pályázati lehetőséget, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

151/2018. (XII.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata testvértelepülési kapcsolatot kíván létesíteni és testvértelepülési 
megállapodást kíván kötni Ipolyvisk Község Önkormányzatával (Szlovákia, 935 77 
Vyskovce nad Iplom Ipolyvisk 132. SK), valamint a 10 éve fennálló testvértelepülési 
kapcsolatot továbbra is fenn kívánja tartani és testvértelepülési megállapodást kíván kötni 
Csíkszentlélek Község Önkormányzatával (537268 Csíkszentlélek 10 szám.). 
A testvértelepülési kapcsolatok célja: 

- Meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése. 
- A magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepekhez 

kapcsolódó közösen megvalósítandó programok szervezése. 
- Testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények 

együttműködésének, a kulturális örökség ápolásának, kulturális, ifjúsági és 
hagyományőrző tevékenységek megvalósításának támogatása. 

- Egyházak, helyi szervezetekkel való kapcsolattartás 
Tolmács Község Önkormányzata a határon túli magyar testvértelepülésekkel fennálló 
barátság erősítése, a kultúra és a hagyomány közös ápolása, őrzése és megismertetése 
céljából a 2019. évi tolmácsi „Szent Lőrinc napi búcsú” rendezvényt Csíkszentlélek Község 
Önkormányzatával és Ipolyvisk Község Önkormányzatával együttműködve kívánja 
megrendezni. A rendezvény sikeres megvalósítása érdekében Tolmács Község 
Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2019. évi 
„Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére: 

• pályázat (rendezvény) címe: X. Szent Lőrinc napi Búcsú és Testvértelepülési 
találkozó 2019. 

• pályázat teljes költsége: 4.485.050 Ft 
• önerő összege: 2.508.000 Ft  
• igényelt támogatás összege: 1.977.050 Ft 
• megvalósítás időpontja: 2019. augusztus 10-11. 
• megvalósítás helyszíne: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106/A., 349/2 hrsz. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megvalósításhoz szükséges önerő összegét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben 
történő benyújtásáról, és a pályázat benyújtása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és jognyilatkozatokat. 
 
Határidő: 2018. december 18. 
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 


