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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. szeptember 5-én 16.00 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 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Dósa Istvánné 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 Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az EMMI által kiírásra került egy közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat, melynek beadási 
határideje szeptember 9. A mai ülést a pályázati lehetőség megtárgyalása miatt hívtam össze, javaslom, hogy a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati lehetőség napirend kerüljön megtárgyalásra. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1.        Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend     Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Varga Jani hívta fel a figyelmemet, hogy van egy ilyen pályázati lehetőség, majd a Jegyző Asszonytól 
megkaptam a pályázati felhívást, miszerint közművelődési intézményeknek pályázni lehet műszaki, technikai 
eszközök, illetve berendezési tárgyak beszerzésére. Egyeztettem a Szilvivel, a Közöségi Házba szükségünk 
volna egy új számítógépre, projektorra, kanapéra, mert a régin már szétmegy a műbőr. A közösségi ház vezetője 
szeretne még elektromos korongot, bábparavánt, fafaragó készletet és hordozható hangfalat is. A beérkezett 
ajánlatok szerint ez 885.240 Ft lenne, amiből 200.000 Ft önerőt bevállalnánk, így talán nagyobb lenne az 
esélyünk, hogy nyerjen a pályázatunk, mivel a minimális önerő úgy van szabályozva, hogy a támogatás nem 
haladhatja meg az önerő kilencszeresét. Reméljük, ha többet vállalunk be, akkor nyerünk. A pályázat benyújtási 
határideje 2019. szeptember 9 24.00 óra, ezért szükséges a gyors döntés, mivel a pályázathoz szükséges a testület 
döntése az önerő biztosításáról. Kérdés, vélemény? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem pályázzunk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Legyen! 
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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 közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati kiírásra és a felsorolt 
eszközök beszerzéséhez felvállaljuk a 200.000 Ft önrészt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati lehetőségét, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

73/2019. (IX.5.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben - kihirdetett pályázatára a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra az alábbiak szerint: 
 

• A megvalósítási helyszín: 
Tolmács Község Önkormányzata üzemeltetésében lévő közösségi színtér:  
Községi ház, (2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 

• A projekt megnevezése: „Tolmács község közösségi színtér eszközfejlesztése” 
• A tervezett beruházás teljes költsége bruttó 885.038 Ft. 
• Az önkormányzat által vállalt saját erő bruttó 200.000 Ft. 
• Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési tartalék). 
• Az igényelt támogatás összege bruttó 685.038 Ft. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 9. 
 

 
 
További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


