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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. október 10-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 Dudás Gergely alpolgármestert.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindannyian tudjuk, hogy a TOP keretén belül „Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson” 
című projekt 76.572.999 Ft támogatást nyert, az elszámolás miatt az önerő biztosítása szükséges, ez kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1.        Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson – pályázat elszámolása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend     Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson – pályázat elszámolása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önerőt biztosítanunk kell a pályázathoz, ami 634.490 Ft. Gondolom, ezzel mindenki egyetért. Kérdés, 
vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyen! 
 
 
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 „Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson” című projekt elszámolására 634.490 Ft 
önerőt biztosítunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az iskola-óvoda épület energetikai felújítás elszámolását, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  10/2019. (X.10.) jegyzőkönyv 

 2

89/2019. (X.10.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-3.2-1-15 számú, önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése pályázati felhívásra, mely alapján a TOP-3.2-1-15-NG1-2016-
0076 azonosító számú „Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson” című 
projekt támogatást nyert. 
A projekt megvalósításának helyszíne: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106, hrsz: 349/4. 
A projekt összköltsége 76.572.999 Ft, melyből támogatásként elszámolható költség 
75.938.509 Ft, el nem számolható költség (önerő): 634.490 Ft. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önerő összegét az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésében biztosítja és elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

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

 
 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


