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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2020. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2020. július 31-én 09.00 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 
 Dósa Istvánné alpolgármester 
 Gyuricza Gergő  képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Jakus Szilvia képviselő 
 Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a jelen lévőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dósa Istvánné alpolgármester.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Napirend: 
 
1.        Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend     Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közösségi ház vezetője – Jakus Szilvia – jelezte felém, hogy szükség lenne 2 db kisebb sátorra és egy kivetítő 
vászonra, aminek összes költsége kb. 180.000 Ft.  A közösségi színtereknek, közművelődési intézményeknek –
ahogy a múl évben - ismét lehetősége van pályázni műszaki, technikai eszközök, illetve berendezési tárgyak 
beszerzésére. A pályázati feltételek ugyanazok. A minimális önerő úgy van szabályozva, hogy a támogatás nem 
haladhatja meg az önerő kilencszeresét. A pályázathoz 72.000 Ft lenne az önerő, ehhez kapnánk 108.000 Ft 
támogatást. A pályázat benyújtási határideje 2020. augusztus 3., ezért szükséges gyors döntést hozni, mivel a 
pályázathoz mellékelni kell a testület döntését az önerő biztosításáról. Pályázzunk? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Meg kell próbálni, hiszen nem veszítünk semmit. Benyújtjuk a pályázatot és vagy kapunk támogatás vagy nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor itt a határozati javaslat, körbe adom, és utána szavazunk. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Próbáljuk meg! 
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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 72.000 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:  
 
 

40/2020. (VII.31.) 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 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 180.000 Ft. 
• Az önkormányzat által vállalt saját erő bruttó 72.000 Ft. 
• Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési tartalék). 
• Az igényelt támogatás összege bruttó 108.000 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: 2020. augusztus 3. 

 
 
 
 
További hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést bezárta. 
  
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester jegyző helyettes 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 

Dósa Istvánné 
alpolgármester 


