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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2008. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2008. október 1-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc   polgármester 
 Balázs János Ferenc   alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dávid Imre   képviselő 
 Dudás Gergely  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Loksa János   képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Meghívottként vett részt: Belovai Gabriella tagintézmény vezető, Drajkó Endre Tolmács, Szépvölgyi 
u. 15. sz. alatti lakos 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Féjáné Záhorszki Mária képviselő és Hámori Imréné 
képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A meghívóhoz képest a napirendre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt. A 3. napirendi 
ponthoz – kiegészítésül – kérte felvenni az óvoda társulás házirendjét, illetve a tagintézmény 
vezetőjének a véleményezését. 
A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
 
Napirend Előterjesztő 

Napirend előtt 

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, Hajnis Ferenc polgármester 

a határozatok végrehajtásáról 

Napirend 
1. Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Hajnis Ferenc polgármester 
    módosítása 
 
2. IKSZT pályázatírásra vonatkozó árajánlat, megbízás Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Rétság Általános Iskola dokumentumainak jóváhagyása Hajnis Ferenc polgármester 
    (SZMSZ, Oktatási program) 
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4. Tolmácsi iskolások úszásoktatása Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Orvosi ügyeleti hozzájárulás emelése Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Földterület vásárlás iránti kérelem Hajnis Ferenc polgármester 
 (Tolmács 288/1 hrsz) 
 
7. Környezetvédelmi nap szervezése, előkészítése Hajnis Ferenc polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
 
8. Egyebek Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
Napirend előtti tájékoztatás 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az orvosi rendelő akadálymentesítése beruházás megkezdődött.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Én elmentem megnézni a felújítást, és nem vagyok biztos benne, hogy a bejárati ajtón befér egy 
kerekesszékkel közlekedő személy. Erre oda kell figyelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a felújítást rehab mérnök tervezte, és az is fogja átvenni, sőt már volt is a helyszínen ellenőrizni, 
mivel az akadálymentesítésnek szigorú szabályai vannak. Úgy tudom rendben találta az ajtó méretét. 
A kifizetések a megállapodás szerint fognak megtörténni, amit Rétság Város Önkormányzatával 
kötöttünk. 
A falugondnoki busz pályázat elbírálását kitolták 1 honappal. 
A faluközpont beruházással kapcsolatban: felvettük a kapcsolatot a pályázatíró céggel, a pályázati 
kiírás 10. 15-től várható. A pályázatírók az javasolták – mivel nem csak önkormányzati területről van 
szó -, hogy vegyem fel a kapcsolatot a püspök úrral, hiszen a Béke park egyházi terület. A helyi 
plébános úrral együtt be is mentem Vácra a püspök úrhoz, elvittem a terveket, megtanulmányozta, és 
azt mondta, hogy maximálisan támogatja a fejlesztést. Nem látja akadályát a megvalósulásnak. 
Szombaton lesz a szüreti felvonulás, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a jótékonysági bálon 
lehetőség szerint mindenki vegyen részt. 
Különösebb dolog nem igazán történt, de ha valakinek van kérdése esetleg javaslata, ha kifelejtettem 
volna valami fontosat kérem most szóljon. 
 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend előtti tájékoztató tárgyalását. 
 

1. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hétfőn volt a bizottsági ülés, a bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítását. Át is adom a szót a 
bizottság elnökének. 
 
Loksa János képviselő – Településfejlesztési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság 
elnöke 
Pontról pontra megtárgyaltuk a költségvetés módosítását a bizottsági ülésen. Véleményünk szerint 
nagyon jól sikerült az idei költségvetésünk is. Összességében az egész anyagot elfogadta, jónak találta 
a bizottság és ezt javasolja a képviselő-testületnek is. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ma mindenki kapott egy módosítást, ezt is tárgyalta a bizottság és ezzel a módosítással ért egyet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A módosításban a dologi kiadásban más összeg szerepel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez abból adódik, hogy 500.000 Ft lett betervezve a szennyvízberuházásnál mérnöki díjra, ezt 
módosítani kellett, mert nem csatlakozhatunk rá a rétsági szennyvíztisztítóra, és így még 500.000 Ft 
kiadást fog jelenteni. Tehát ezt kellett módosítani, valamint az IKSZT pályázathoz terveztünk 280.000 
Ft-ot. Jelen pillanatban kb. 7.000.000 Ft tartalék kerettel, és 10.000.000 Ft lekötött pénzzel 
rendelkezünk. 
Szeretném még elmondani a képviselő-testületnek, hogy a 900.000 Ft mozgó könyvtáros pályázatból 
mit szeretnénk megvalósítani. Hangosító berendezésre terveztünk be 700.000 Ft-ot, de szerintem nem 
fog ennyibe kerülni, és egy jó minőségű számítógépet, illetve egy DVD írót az egyik gépbe, a 
fennmaradó összeget bérköltségre és a fűtés, világítás költségére fordítjuk. 
Jól gazdálkodtunk, vannak megtakarításaink, és szerintem ezt az évet is jól fogjuk zárni. 
 
 
Más kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a 2008. évi költségvetés 96.766 e Ft főösszeg, és 
ezen belül: 

működési célú bevételre   43.634 e Ft 
támogatási bevételre    24.701 e Ft 
felhalmozási bevételre      6.635 e Ft 
működési célú pénzeszköz átvételre      4.762 e Ft 
felhalmozási kölcsönök bevételére       150 e Ft 
pénzmaradvány igénybevételére  16.884 e Ft 

 
működési kiadásra     65.184 e Ft 
 - ebből: személyi jellegű kiadásra  29.193 e Ft 

munkaadó járulékaira     9.589 e Ft 
dologi kiadásra   25.364 e Ft 
egyéb folyó kiadásokra    2.118 e Ft 

társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra   5.356 e Ft 
ellátottak juttatásaira         320 e Ft 
felhalmozási kiadásokra     7.336 e Ft 
kölcsön nyújtására         500 e Ft 
végleges pénzeszköz átadásra     9.453 e Ft 
 - ebből: működési célú átadásra    6.806 e Ft 

                         felhalmozási célú átadásra                                      2.647 e Ft. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2008. (X.02.) 
rendelete 
 
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirend  IKSZT pályázatírásra vonatkozó árajánlat, megbízás 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A MAPI-tól ma kaptam értesítést, hogy a pályázatot feladták, megköszönték az együttműködést. Én is 
viszont megköszöntem nekik, hiszen egy nagyon rendes csapatról van szó, ők készítették az orvosi 
rendelő akadálymentesítési pályázatunkat is. Az előterjesztés mellékleteként megtalálható az általuk 
küldött árajánlat. Ebben kell döntenünk, hogy elfogadjuk, vagy nem. Tapasztalataim alapján jó árakkal 
dolgoznak, a többi pályázat író cég magasabb összegeket kér. Van-e valakinek kérdése? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Vállalnak-e arra garanciát, ha valamit ők kihagynak, vagy formai hibát követnek el? A hírnevüket 
veszíthetik el, ha elrontanak valamit. 
 
Loksa János képviselő 
Igen, volt egy olyan pályázatunk a közelmúltban, ami nem megfelelő hiánypótlás miatt úszott el. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ilyenre nem térnek ki konkrétan a szerződésbe, de a sikerdíj csak nyertes pályázat esetén jár részükre. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nekik akkor csak annyi a kockázat, hogy ha nyerünk ők is nyernek, ha nem nyerünk nekik sem jár a 
sikerdíj. De, ha pályázatíró cég miatt nem nyerünk nem tudunk mit tenni, mert nem vállalják a 
felelősséget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez sajnos így van. Egy pályázatíró cég sem foglalja bele a szerződésbe, hogy garanciát vállal, ha 
valamit saját hibájukból nem teljesítenek. 
Ez egy kétfordulós pályázat, és természetes, hogy a második fordulóban is ők szeretnék megírni a 
pályázatunkat 3%-os sikerdíjért. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A határozati javaslatot ki kell még azzal egészíteni, hogy mindkét pályázati dokumentáció 
adminisztratív költségtérítésére 20-20 eFt költségtérítést kérnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, bár benne van a szerződésben. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De a határozatunkban is szerepelnie kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt az információt kaptam, hogy kistérségenként 3-4 pályázatot tudnak támogatni, és úgy tudom, hogy 
a mi kistérségünkből 2 db pályázat érkezett be. Tehát van esélyünk. 
 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az IKSZT pályázati 
dokumentáció elkészítésével és benyújtásával megbízza a MAPI Zrt-t és a határozati javaslatot 
kiegészítjük az adminisztratív költségtérítéssel, ami 20-20 Ft. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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103/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy az 
IKSZT/2008/1 pályázat keretében a tolmácsi közösségi ház (2657 Tolmács, 
Béke tér 13.) felújítása és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása 
céljából pályázatot nyújt be. 
A képviselő-testület az IKSZT pályázati dokumentáció elkészítésével és a 
kiíróhoz történő benyújtásával megbízza a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt-t 
(6087 Dunavecse, Fő út 79., Cg. 03-10-100391, adószám: 14329977-2-03). 
A pályázatkészítő díjazása: 

- Az első fordulós pályázat elkészítésének sikerdíja 200.000 Ft + Áfa, bruttó 
240.000 Ft, mely sikerdíj kizárólag az IKSZT cím elnyerése esetén esedékes. 
- A második fordulós pályázat elkészítésének sikerdíja az elnyert támogatás 
3%-a + Áfa, de minimum 400.000 Ft + Áfa. 
- Mindkét forduló pályázati dokumentáció adminisztratív költségek 
megtérítésére 20.000 – 20.000 Ft költségtérítés. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
3. Napirend  Rétság Általános Iskola dokumentumainak jóváhagyása 
  (SZMSZ, Oktatási program) 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az SZMSZ és az Oktatási program elég vaskos anyag, de igyekeztem a képviselőknek e-mail-ben 
kiküldeni. Remélem mindenki át tudta olvasni. Át is adom a szót Belovai Gabriella tagintézmény 
vezetőnek. 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
Rétság Város Önkormányzata a következő hónapban fogja tárgyalni az SZMSZ-t és a házirendünket. 
A rétsági iskola SZMSZ-ében csak a tolmácsi tagintézmény miatti módosításokat vezettük át, amik 
szükségesek voltak. Ez néhány vezető és személyzet hatáskörét érintette, és a házirend 1. számú 
mellékletét kellett módosítani. Ez az időbeosztást takarja. A pedagógiai programban is a 
tagintézményre vonatkozó módosításokat készítettük el. Megpróbáltuk úgy elkészíteni, hogy ami 
bevált és megszokott gyakorlat volt eddig is Tolmácson az továbbra is maradjon mint például a 
lovagoltatás és az úszás. Elsősorban a helyi tanterv változott, ahol gördíteni kellett a Tolmácson 
kötelezően tanítandó tantárgyakat, óraszámukat, a választható tantárgyakat. Ezeknek a tanagát a 
mellékletekben is meg kell adni, amit nem kell az önkormányzatoknak elfogadni. Tehát túl nagy 
változás nincs. A lényeg végül is a „helyi tanterv” fejezet alatt található. Egyébként közoktatási 
szakértő véleményezte már a programot, és még sokaknak kell véleményezni, így az önkormányzatnak 
is. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok. Köszönöm. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Próbáljuk meg értékelni az SZMSZ-t és a pedagógiai programot.  
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Azt szeretném kérdezni, hogy a gyermekeknek nem származik ebből hátránya a tanulás terén, és 
rendesen működtethető így az intézmény kirendeltsége? 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
Gazdasági szempontból nem tudok erre még válaszolni, de egy év múlva már igen. A gyerekek 
nagyon jól megszokják ezt a rendszert, bár még mi pedagógusok sem dolgoztunk ebben a rendszerben, 
tehát nekünk is egy kicsit furcsa. A gyerekeknek sokkal több a szabadidejük, működésileg jobban 
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hasonlít az óvodához ez a dolog. Van egy hosszú szabadidejük ½ 12 órától ¼ 14 óráig, itt kipihenik a 
délelőtti tanulás fáradalmait és délutánra fel tudnak készülni. Délután általában készségtárgyakat 
tanulnak, tehet ének, testnevelés, rajz, technika. Nagyon jól elvannak a gyerekek, úgy érzem 
összerázódik a dolog a gyerekek élvezik szerintem. Óraszámilag változás nem történt, mindent 
ugyanolyan óraszámban tanítunk mint eddig. A lényeges órák tekintetében azt is sikerült elérni, hogy 
csoport bontásban is dolgoznak. Ténylegesen egy csoportban az összes gyerek csak az ének, 
testnevelés, rajz és technika órákon vannak. Úgy gondolom a gyerekeket nem okoz problémát sem a 
tanul szempontjából sem a terhelés szempontjából. Félév környékén megalapozottabban tudok erről a 
kérdésről nyilatkozni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Hogy mennek haza délután a gyerekek? Már a házi feladatuk is készen van? 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
A gyerekeknek csak hétvégére lehet haza vinni a tankönyveket és a füzeteket, természetesen megírják 
az iskolában a leckét. 
 
Loksa János képviselő 
Nekem ez nagyon színpatikus. A gyerek haza megy és már nem a tanulással kell foglalkozni, hanem a 
családjával lehet. Azok a gyerekek is felkészülhetnek a következő nap óráira, akik otthon gyakorlatilag 
nem foglalkoznának a tanulással. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én megtapasztaltam már mind a két rendszert. Az új rendszer bevezetésénél először a gyerekek kicsit 
nehezebben voltak féken tarthatók, de most már megszokták. Én is úgy látom, hogy jó lesz ez a 
megoldás. Délutánra mintha picit fáradtabbak volnának, de lehet velük dolgozni. 
 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Kézfeltartással szavazzon, aki elfogadja és pozitívan értékeli az intézmény SZMSZ-ét és az oktatási 
programját. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

104/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
 

• Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

•  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennél a napirendnél tárgyaljuk meg az óvoda társulást is. El kell fogadnunk az óvoda házirendjét is. 
Az előterjesztést minden testületi tag megkapta. Felkérem Hámori Imréné képviselőt – óvoda vezetőt, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a társulás házirendjéről. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Elkészítettük a házirendet, nem volt könnyű de elkészült. Jó a kapcsolatom a bánki kirendeltség 
vezetőjével, tudtunk egyeztetni mindenben és remélem a továbbiakban is jól tudunk együttműködni. 
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Az előterjesztésben külön vettük Bánkot és Tolmácsot, ahol viszont nincs külön kiemelve mely 
település az vonatkozik mind a két intézményre. Van valakinek kérdése? 
 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Kézfeltartással szavazzon, aki elfogadja az előterjesztett Tolmács-Bánk Óvoda házirendjét. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

105/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
 

• Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

•  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Rétsággal kötött társulási megállapodás egyik pontjában az szerepel, hogy a tagintézmény vezetőjét 
a mindig a rétsági intézmény vezetője nevezi ki, de Tolmács önkormányzatának, véleményezési joga 
van. Holman Ferenc iskola igazgató Belovai Gabriellát jelölte ki a poszt betöltésére. Mindenki 
egyetért ezzel? Esetleg, ha valakinek van kérdése tegye fel. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Gabriella, jól érzi itt magát Tolmácson? 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
Igen, jól érzem itt magam, csak hozzá kell szoknom a kisgyerekekhez, hiszen én nem tanítottam alsó 
tagozatosokat.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Én elmondhatom, hogy egy hónapja egy irodában dolgozunk és nagyon jó a kapcsolatunk, hiszen a 
tolmácsi gyermekekért vagyunk. 
 
Loksa János képviselő 
Belovai Gabriella egy tapasztalt pedagógus, szerintem megfelel a feladat ellátására. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én azt látom, hogy Gabriella nem egy óraadó tanár, hanem tanítónő, és ez nagyon jó. 
 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Kézfeltartással szavazzon, aki elfogadja . 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

106/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
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• Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

•  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
4. Napirend  Tolmácsi iskolások úszásoktatása 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Régebben már tájékoztattam a képviselő-testületet arról, hogy megkeresett az acsai polgármester és az 
acsai tanuszoda vezetője, hogy ha megtörténik a tanuszoda átadása szívesen látják gyermekeinket. Az 
átadás szeptemberben megtörtént, melyre meghívtak, valamint Hámori Imréné intézményvezetőt, és 
Belovai Gabriellát is. Ez az uszoda szinte egy csoda, gyönyörű. Én arra gondoltam – egyeztetve az 
intézményvezetőkkel is -, hogy minden évben mennek a gyerekek Gödre úszásoktatásra 2 héten 
keresztül, most járhatnának Acsára minden második héten egy napot. Nagyon jók a körülmények, 
fűtöttek a medencék. Az intézményvezetők felmérést készítettek a szülők között, hogy ki szeretné 
járatni és ki nem a gyermekét úszni. A 15 fő iskolásból 14 fő kérte, 10 fő nagycsoportos óvodásból 8 
fő kérte, tehát 22 gyermekről lenne szó. Arra gondoltam, hogy az önkormányzat felvállalná az ezzel 
járó költséget, hiszen az iskolatársulással spórolunk meg pénzt ezt ily módon visszafordítanánk a 
gyermekekre. Tehát az úszás és az utazás költségét az önkormányzat állná. Kértem az utazás 
költségeire is árajánlatot, amit most kaptam meg és 15.000 Ft/alkalom lenne a költsége. Ahogy 
kalkuláltam az idén 10 alkalom férne bele – heti egy alkalom - a szünetekben nem volna úszás, ez 
kerülne 260.000 Ft-ba. Jövő évben pedig 13 alkalommal mennének a gyerekek minden második héten, 
ennek költsége 338.000 Ft. Tehát éves összesítésben ez a variáció durván 600.000 Ft-ot jelentene. 
Van egy másik lehetőség is, hogy minden második héten kedden mennének a gyerekek az uszodába 
május végéig bezárólag - már a jövő héten indulniuk is kellene -, ez 19 alkalom volna. Ennek a 
költsége volna 494.000 Ft 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Most tanévről beszélünk ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A gyermekek tanítás alatt mennek úszni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Délután mennének 14.00 órára ott kellene lenniük. Abba kell döntenünk, hogy fel vállalja-e a testület a 
költségeket vagy sem, és melyik alternatívát válasszuk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az idén 260.000 Ft, jövőre 338.000 Ft, de ez a 2008/2009-es tanév. Ősszel viszont kezdődik az új 
tanév és nekünk ezzel is számolnŵnk kell, valamint az inflációval is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt javaslom, hogy minden második héten járjanak a gyerekek úszni májusig. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Van annak értelme, hogy csak minden második héten mennek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Megkérdeztem az úszómestert, azt mondta, hogy van. Bár valóban az volna a legjobb, hogy a 
gyerekek minden héten két alkalommal tudnának menni folyamatosan. Ez a kétheti egy alkalom az 
önkormányzat részéről úgy gondolom, hogy vállalható lenne, már anyagilag. 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
A minden gyereknek nyolcadik osztály végére úszni kellene tudni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azért ez tőlünk is függ, hiszen mi visszük a Gabriellával együtt a gyerekek úszni, hogy felvállaljuk-e a 
gyerekek felügyeletét és milyen gyakorisággal. Tehát nekünk kell eldöntenünk, de úgy gondolom, 
hogy két hetente egy alkalom az nem jelent akadályt, ezt felvállaljuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. A gyermekek úszás költsége másfél órára 500 Ft/fő. Elvileg jövő héten lehet is vinni a 
gyerekeket, ha úgy dönt a testület, hogy támogatjuk az úszást. 
 
 
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a gyerekek – 22 fő – úszásoktatás költségét – ami kb. 600.000 Ft - felvállalja 
az önkormányzat kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

107/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határidő:  
Felelős:   polgármester 

 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
5. Napirend  Orvosi ügyeleti hozzájárulás emelése 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt tudni kell, hogy kistérségi ülésen a polgármesterek már jóváhagyták ezt az ügyeleti hozzájárulást. 
Én úgy gondolom, hogy ez az emelés vállalható. 
 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy 33 Ft/fő/hó emelkedjen az orvosi ügyeleti hozzájárulás az önkormányzatunk 
részére, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

108/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi 
ügyelet önkormányzati hozzájárulásának emelésére vonatkozó javaslatot. 

A képviselő-testület az ügyeletet ellátó háziorvosok óradíjának 1.000 Ft-ra 
történő emelése érdekében 2008. október 1-jétől az orvosi ügyelethez történő 
önkormányzati hozzájárulás 33 Ft/fő/hó mértékét elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet 
hozzájárulására vonatkozó megállapodást a fenti mértékkel megkösse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
6. Napirend  Földterület vásárlás iránti kérelem (Tolmács 288/1 hrsz) 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a kérelmet már az előző testületi ülésen is tárgyaltuk és elnapoltuk. Itt van egy pince, 
megérdeklődtem a földhivatalban, hogy most tulajdonilag mi a helyzet ezzel a pincével. Jelenleg az 
önkormányzaté, ha eladásra kerül a terület a vásárló tulajdonába kerül. Ezt most el kell döntenünk, 
hogy eladjuk-e vagy sem. Az elmúlt testületi ülésen is nagyon megoszlottak a vélemények. Mindenki 
tudja, hogy Szabó Beatrix ingyen vállalta az alapítvány könyvelését, és Drajkó Endrével együtt segítik 
a falut, szinte minden rendezvényünket támogatják. Ezt a területet ők szeretnék megvásárolni. A 
könyvelésért magas összegeket kérnek el, Beatrix ingyen végzi. Én ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy el kell adni, de gondoljuk át. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Úgy tudom, hogy már máskor is el szerették volna adni 900.000 Ft-os áron, de nem kelt el és úgy 
döntött az előző testület, hogy játszóteret építenek erre a területre. A terület műútról megközelíthető és 
közművesíthető. Igaz nem beépíthető, de kialakítható lakó területnek is. Az építési telkek magasabb 
összegért kelnek el, mint a nem beépíthető terület meg kell gondolni. Meg lehetne rendezni ezt a 
terület. A kérelmező leírja, hogy az előző területet amit megvásárolt tőlünk 75,40 Ft/ m2 áron 
vásárolta, de az a patak partján helyezkedik el és oda tényleg nem lehet lakóházat építeni. Tehát az 
értéktelenebb, annak annyi volt az ára. A most kérelmezett terület akár két építési telek is lehet. Az a 
véleményem, hogy ne adjuk el 300.000 Ft-ért. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Amíg egy terület nem beépíthető a rendezési terv alapján, addig oda nem is lehet építeni. A rendezési 
terv módosítása pedig a képviselő-testület hatásköre.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelen pillanatban a terület nem beépíthető. Építési telekként nem eladható. 
 
Loksa János képviselő 
Én sem szívesen adnám el ezt a területet, hiszen átjáróként szolgál két utca között és ezt használják is 
az emberek. Nem támogatom az eladását. Ismerem a kérelmezőt és valóban nagyon rendben tartja a 
területét, lehet, hogy a faluban senkinek nem olyan szép a portája, mint az övé, de akkor sem szavazok 
a terület eladására. 
 
Csehek József képviselő 
Minek nekünk ez a terület, szerintem adjuk el, hiszen csak a gaz nől rajta. 
 
Féjáné Záhorszi Mária képviselő 
Én sem támogatom a terület értékesítését, hiszen még adódhat olyan helyzet, hogy jól tudjuk 
hasznosítani. Sok olyan terület van a közigazgatási határunkon belül amit eladtak és a tulajdonosok 
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azóta sem művelik, csak a fű nől rajtuk, elhanyagolt terület lett. Erre a területre akár egy ifjúsági tábort 
is lehetne építeni kis faházakkal. 
 
Hámori Imréné képvislő 
Régebben valóban felmerült, hogy ezen a területen játszóteret létesítsünk, de nem alkalmas rá ez a 
terület és el is vetette az akkori képviselő-testület. Én támogatom az eladását, mert tudom, hogy amit 
ígérnek betartják, és rendben tartja a területet. Különben az önkormányzat sem tudja rendbe tartani a 
saját területeit. A kastély kert is nagyon elhanyagolt állapotban van az óvoda szomszédságában. Ezzel 
is kell valamit kezdeni, mert borzalmas ez az állapot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat a területeit rendben tartja a kastély nem a miénk, ha a miénk volna már rég rendezett 
lenne. Nem kapunk közmunkásokra támogatást a munkaügyi központtól, pedig én is tudom, hogy több 
kellene mint ahány fő most van. 
A játszótér létesítésére visszatérve. Azért nem lehet ezen a területen játszótér, mert az is engedély 
köteles, és ez nem beépíthető terület. 
 
Loksa János képviselő 
Ha eladjuk ezt a területet pár év múlva nem biztos, hogy engedi ott közlekedni az embereket, mert 
magán terület lesz és azt csinál, amit akar. És még egyszer hangsúlyozom, hogy én nem értékesíteném 
ezt a területet. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Lehet olyan adásvételi szerződést kötni, hogy az önkormányzat részére szolgalmi jog legyen 
bejegyezve, és így továbbra is használható lesz az átjáró. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az árkot külön kell méretni, hogy továbbra is önkormányzati tulajdonba maradjon, hiszen ez is benne 
van a felújításra benyújtott pályázatban. 
 
Balász János Ferenc alpolgármester 
Én elmentem, megnéztem a területet. Az a véleményem, hogy adjuk el mielőtt teljesen illegális sitt 
lerakóvá válna. Főleg akkor, ha az átjárást is biztosítja a leendő tulajdonos. Az áron lehet vitázni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megadom a szót Drajkó Endre kérelmezőnek. 
 
Drajkó Endre kérelmező 
Azért szeretném megvásárolni ezt a területet, mert az előzőleg megvásárolt terület csak innen 
közelíthető meg. A következőkben pedig szeretném megvásárolni az Erdőkémia Kft-től is ennek a 
területnek a folytatását. Tehát az állataim számára lenne egy nagy legelő terület és földútról is 
megközelíthető lesz. Szeretnék megvásárolni még egy másik kertet is, de azt addig nem osztják meg, 
amíg útról nem megközelíthető a terület, ezért lenne fontos számomra a terület megvásárlása. 
 
Balász János Ferenc alpolgármester 
Az árok önkormányzati tulajdonban maradna, és az azt jelenti, hogy 3 méter jobbra és 3 méter ballra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Én beszéltem a mérnökkel és az mondta, hogy maximum 3 méter legyen, hiszen maga az árok 1 
méter széles. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ha csak 3 méter széles területünk marad, hogy fogjuk tisztíttatni az árkot, ha szükséges lesz? Erre is 
gondolni kell. Oda géppel nem férünk be. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én sem értek hozzá, ezért kérdeztem meg egy mérnököt, ő azt mondta, hogy 3 méter elég. Ez csak egy 
vízlevezető árok, patak mellett valóban el kell hagyni 6 méter széles terület sávot. 
A pince tulajdonjog helyzete sem egyértelmű még. A jelenlegi használó az állítja, hogy papíron nyoma 
van annak, hogy ő a házzal együtt vett egy pincét is, és ez a pince az. Földhivatalban nincs feltüntetve, 
a mi területünkön van. Az építésügyes azt mondja, hogy ebben az esetben miénk a pince. 
 
Balász János Ferenc alpolgármester 
Ha a kérelmező lekeríti a területet, hogyan tudnak majd átjárni az emberek? 
 
Drajkó Endre kérelmező 
Az átjárónál kaput helyezek el, rendes kilincsel nyitható kapukat. Normális kerítést fogok készíttetni, 
nem fogja rontani az utcaképet. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Nekem nem teszik ez az elkerítéses megoldás. Szerintem, ha egy tábla lenne kirakva, hogy 
magánterület az is elég lenne. 
 
Drajkó Endre kérelmező 
Nem hiszem, mert a kvadosok figyelmen kívül hagynák. A múltkor is úgy összegyúrták az egész 
területet. Nem hiszem, hogy meghatódnának egy „magánterület” táblától. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Nekem ez a kerítés akkor is furcsa. A lakóházat között egy nagy terület lekerítve, és egy kapu az 
átjárónál. Szerintem nem való oda. 
 
Drajkó Endre kérelmező 
Szerintem meg jobban néz ki, mint a sitt lerakat. És az állatok miatt szükséges. 
 
Loksa János képviselő 
Én ezt a 300.000 Ft-os árat keveslem. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Először azt kellene eldöntenünk, hogy eladjuk vagy nem, és utána vitázni az áron. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igaza van az alpolgármesternek. Szavazzunk abban, hogy el akarjuk-e adni a 288/1 helyrajzi számú 
területet. Kérem kézfeltartással szavazzon aki egyetért az eladással. 
 
A képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal az eladás mellett döntött. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Annyit szeretnék kérni, hogy a nevem szerepeljen a nem szavazók között. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Most nem név szerinti szavazás történt, azt szavazás előtt kellett volna kérni, így utólag nem 
lehetséges. 
 
Loksa János képviselő 
Akkor én most kérem, hogy az árról való szavazásnál név szerinti szavazás legyen. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Azt a képviselő-testület szavazza meg, hogy névszerinti szavazás legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Kézfeltartással szavazzon, aki névszerinti szavazást szeretne. 
 
A képviselő-testület 2 igen és 6 nem szavazattal elutasította a névszerinti szavazást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk rá az árra. Ne felejtsük el azt sem, hogy részletfizetést is kér a vásárló. Kérek javaslatokat. 
 
Dávid Imre képviselő 
A kínált ártól magasabbat javaslok megállapítani. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Javaslom a testületnek, hogy négyzetméterben állapítsa meg az árat, mert ebből a területből a patak az 
önkormányzat tulajdonában marad a megosztás után.  
 
Loksa János képviselő 
Annak idején 900.000 Ft-ot állapított meg a képviselő-testület erre a területre, ez négyzetméterben 215 
Ft. Erre az árra jön még ÁFA? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A nem beépíthető terület értékesítésénél nincs ÁFA. 
 
Loksa János képviselő 
Az a javaslatom, hogy az építési telek árának a fele legyen megállapítva, azaz 250 Ft/m2. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én viszont 150 Ft/m2 árat javaslok. Már van két javaslatunk. Van-e más javaslat? Ha nincs akkor 
kézfeltartással szavazzunk először a 250 Ft/m2 árra. 
 
A képviselő-testület 4 igen 3 nem és 1 tartózkodással szavazott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kézfeltartással szavazzon, aki a 150 Ft/m2 árat szeretné megállapítani. 
 
A képviselő-testület 3 igen 4 nem és 1 tartózkodással szavazott. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nincs megszavazva egyik javaslat sem, mert nincs egybehangzó többség. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én továbbra is javaslom a 150 Ft/m2 árat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én viszont a 250 Ft/m2-es árat tartom ésszerűnek. 
 
Loksa János képviselő 
Én is a 250 Ft/m2 árat javaslom. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Szavazhat a képviselő-testület újból. 
 
Csehek József képviselő 
Én 160 Ft/m2-es árat javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kézfeltartással szavazzon, aki a 160 Ft/m2 árat szeretné megállapítani. 
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A képviselő-testület 4 igen 4 nem szavazattal szavazott. 
 
Loksa János képviselő 
A következő javaslatom 220 Ft/m2. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kézfeltartással szavazzon, aki a 220 Ft/m2 árat szeretné megállapítani. 
 
A képviselő-testület 4 igen 4 nem szavazattal szavazott. 
 
Dávid Imre képviselő 
Én 200 Ft/m2-es árat javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kézfeltartással szavazzon, aki a 200 Ft/m2 árat szeretné megállapítani. 
 
A képviselő-testület 2 igen 6 nem szavazattal elutasította a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy szavazzunk a 170 Ft/m2-es árra is. Kérem kézfeltartással szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 4 igen 3 nem és 1tartózkodással szavazott. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát így nem fog döntés születni. Ilyen esetben mit lehet tenni? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Kell, hogy döntsön a képviselő-testület, hiszen az eladás mellett szavazott, és ami eladó, annak árának 
is kell lennie. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Megkérem a körjegyző asszonyt, hogy összegezze az eddigi szavazatokat és árakat, melyik árra 
hányan szavaztunk és hogyan. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A 250 Ft/m2 árra 4 igen 3 nem 1 tartózkodás; a 150 Ft/m2 árra 3 igen 4 nem 1 tartózkodás; a 160 
Ft/m2 árra 4 igen 4 nem; a 200 Ft/m2 árra 2 igen 6 nem; a 220 Ft/m2 árra 4 igen 4 nem; a 170 Ft/m2 
árra 4 igen 3 nem 1 tartózkodás volt az eredmény. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy maradjunk a 150 Ft/m2 árnál és ne adjunk részletfizetési lehetőséget, hanem egy 
összegben fizesse ki a vevő. 
 
Loksa János képviselő 
Ha egy összegben kifizeti legyen 220 Ft/m2, de ha ragaszkodik a részletfizetéshez akkor legyen 250 
Ft/m2. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
150 Ft/m2 árral kalkulálva kb. 500.000 Ft jön be az önkormányzatnak. Gondolkozzunk már, hiszen 
egy építési telekért is ennyit kaptunk. Ezt a területet nem lehet beépíteni. A szerződésben 
belefoglalhatjuk az elővásárlási jogot is az önkormányzat javára csökkentett áron. 
 
Loksa János képviselő 
Javaslom, hogy az elővásárlási jogot 10 évben állapítsuk meg. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem ismételten, hogy kézfeltartással szavazzon, aki elfogadja a 150 Ft/m2 árat az imént elhangzott 
feltétellel. 
 
A képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással szavazott. 
 
 
Rövid egyeztetés. 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy Tolmács 288/1 helyrajzi számú területet 150 Ft/m2-es áron értékesítsük, 
melyet a vevő egy összegben fizet meg az adásvételi szerződés aláírásakor, megosztatja a területet – 
ebből az árok önkormányzati tulajdonban marad – ennek költsége is a vevőt terheli, az 
önkormányzatnak 10 évig tartó elővásárlási joga legyen a területre, valamint legyen szolgalmi jog 
bejegyezve az önkormányzat javára a szabad átjárás biztosítása érdekében az kézfeltartással 
szavazzon. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

109/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta Szabó 
Beatrix és Drajkó Endre (Tolmács, Szépvölgyi u. 15.) 250/7/2008. ügyirat 
számú, beépítetlen terület megvételére irányuló kérelmét. 
• a területet meg kell osztani a településrendezési tervnek megfelelően 

vízelvezető árokra és beépítetlen területre, a vízelvezető árok az 
önkormányzat tulajdonában marad, a megosztás során keletkező 
beépítetlen terület kerülhet értékesítésre; 

• a beépítetlen terület eladási ára: 150 Ft/m2; 
• fizetési feltételek: a vételárat az adásvételi szerződés aláírásakor teljes 

egészében ki kell egyenlíteni; 
• a vevő az adásvételi szerződés aláírásával és a vételár kiegyenlítésével 

birtokba veheti az ingatlant; 
• a terület a hatályos rendezési terv szerint vízgazdálkodási terület, ezért a 

kizárólag a vízgazdálkodási területre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően használható; 

• a vevő kötelezettsége: az érintett 288/1 hrsz-ú földrészlet beépítetlen 
terület és vízelvezető árok – ami önkormányzati tulajdonban marad - 
megosztására vonatkozó változási vázrajz saját költségen történő 
elkészíttetése, és az építésügyi hatósági eljárás, valamint a földhivatali 
eljárás lebonyolítása és költségeinek viselése; 

• az adásvételi szerződés elkészíttetése és az ügyvédi díj viselése a vevőt 
terheli; 

• gyalogosok átjárására szolgalmi jog Tolmács Község 
Önkormányzatának javára; 

• elővásárlási jog Tolmács Község Önkormányzatának 2018. 12. 31-ig 
150 Ft/m2 + infláció áron. 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős:   polgármester 
 
A körjegyző tájékoztatja Drajkó Endrét, hogy mi szerepel pontosan a határozatban, ezután Drajkó 
Endre elhagyta a testületi ülést. 
 
 
7. Napirend  Környezetvédelmi nap szervezése, előkészítése (szóbeli előterjesztés) 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mindenki tudja, hogy a környezetvédelmi napot mindig a polgárőrség kezdeményezi, ezért 
felvettem a kapcsolatot Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnökével, és megbeszéltük, hogy október 
25-én szombati napon lenne. Tehát, ha a képviselő-testület jóváhagyja október 25-én 9.00 órakor lenne 
a gyülekező. A szokás az az ilyenkor, hogy az innivalót az önkormányzat állja, a kolbászt vagy virslit 
pedig a polgárőrség, bár utóbb az italt a Fény-Adó Kft. finanszírozta. Beszélek a plébános úrral is, 
hogy a templomban is hirdesse, mert a temetőbe kézi erővel meg kell rendezni azt a területet, melyet a 
géppel kialakítottak, én ide is szeretnék társadalmi munkát szervezni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szeretném kérdezni, hogy a virsli főzés az úgy fog történni ahogy szokott? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a megszokott módon. Egyéb kérdés, javaslat? 
 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a környezetvédelmi nap 2008. 10. 25-én szombaton legyen és az 
önkormányzat a már megszokott módon finanszírozza az italt erre az alkalomra, kérem kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

110/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határidő:  
Felelős:   polgármester 

 
 
 
8. Napirend  Egyebek 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testület, hogy Dr. Szőllősi József ügyvéd úrtól kaptam egy levelet a tegnapi 
nap folyamán. Ennek az ügynek az az előzménye, hogy annak idején vissza kapta az önkormányzat a 
Béke és az Alkotmány utcai telkeket, mert az a Kft., aki megvásárolta lovarda létesítésére eltűnt 
évekkel ezelőtt és csak a gaz nőtt benne. Amikor vissza kapta az önkormányzat beperelt minket egy 
személy, mert követelése volt a régi tulajdonossal szemben. Ebben a perben Dr. Szőllősi József 
ügyvéd úr járt el az önkormányzat nevében. Akkor a pert megnyertük, most ez az illető előlről kezdi, 
ismét beperelte az önkormányzatot. Az ügyvéd úr ismeri a helyzetet, nekem az a javaslatom, hogy őt 
kell megbíznunk a képviseletünkkel, de ha van valakinek más javaslata, kérem mondja el. 
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Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy Dr. Szőllősi József ügyvéd urat bízzuk meg a Béke és Alkotmány utcai 
építési telkekkel kapcsolatos peres eljárásban való képviselettel, kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

111/2008. (X.01.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határidő:  
Felelős:   polgármester 
 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda udvarában lévő játszótér már szinte használhatatlan, fel kell újítani. 2005. évtől csak 
bizonyos szabványnak, előírásnak megfelelő játszótereket lehet kialakítani. Meghívtam egy mérnök 
csapatot, hogy nézzék meg, mérjék fel a helyszínt és adjanak árajánlatot. Bánkon is ők készítették a 
játszóteret. Küldtek egy vállalkozási szerződés, ebben az szerepel, hogy 75.000 F + Áfa áron elvégzik 
a játszótér megtervezését, és amennyiben tőlük rendeljük meg a játékokat kb. 4 millió forintba kerülne 
a játszótér. Borsos az ár. Én utána néztem és megtudtam, hogy az országban hét olyan cég van, akik 
rendelkeznek azzal a joggal, hogy játszótereket építhetnek. Legközelebb hozzánk egy solymári cég 
van, ezét felmentem a honlapjukra, ahol árakat is találtam, és szerintem 1,5 millió forintból kihozható. 
 
Loksa János képviselő 
Ez azt jelenti, hogy építünk egy játszóteret? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Lényegében az óvoda és iskola udvarán kell lecserélni az elavult játékokat. A gyermekeink érdekét 
szolgálja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre sajnos nincs kiírva pályázat, ezt saját pénzből kell megvalósítanunk, vagy várunk és jövőre úgy 
tudom lehetőség lesz pályázni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az alapítvány számláján is van fel nem használt összeg, most lesz egy jótékonysági bál is az 
intézmény javára, és farsangkor is rendezünk egyet. Azt mondom, hogy durván 400.000 Ft innen is 
bejön. Esetleg meg lehetne próbálni még vállalkozóktól támogatást kérni, ha a felét össze tudnánk 
szedni az önkormányzatnak is könnyebb lenne a helyzete. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha tavasszal vagy nyár elején szeretnénk belefogni, addigra az emberektől még folyik be pénz, hiszen 
az alapítvány számlájára utalják az adónkból az 1%-okat, és ha lesz kiírva pályázat természetesen 
pályázunk. Most nem kell kapkodnunk. 
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Hámori Imréné képviselő 
Azért tavasszal jó lenne megvalósítani a beruházást, hiszen ha jön a jó idő a gyermekekkel kinn 
szeretnénk játszani az udvaron. Ezeket az elavult játékokat ki kellett szedni, és örülök, hogy eddig még 
nem történt semmi baj. A szülőket viszont tájékoztatni kell, mert kérdezgették, hogy miért tűntek el az 
udvari játékok. 
 
Loksa János képviselő 
Egyetértek, kell a gyerekeknek a játszótér, és úgy gondolom elég jól gazdálkodtunk, egy kicsit le 
tudunk csippantani a költségvetésből erre a célra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem fontos nekünk egyszerre sok játékot megvenni, lehet azt apránként is. Azon leszek, hogy tavaszig 
meglegyen. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Azon érdemes elgondolkodni, hogy ha pályázunk terveket kell készíttetnünk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha lesz kiírva pályázat, akkor elkészíttetjük a terveket. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ez egy intézményi játszótér lenne? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez hivatalosan az óvoda udvara, tehát játszóudvar. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ha már játszóteret építünk legyen egy nagy játszótér és ne csak az óvodásoknak, hanem közjátszótér. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közjátszótérre most volt kiírva pályázat, de hol tudnánk megvalósítani? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Keresnénk megfelelő helyet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavasszal lesz kiírva szabadidő parkra pályázat, ezt kellene megpályáznunk, és ezen belül lehet 
játszóteret is kialakítani. Már területet is néztem ki erre a célra. 
Jó. A játszótér kialakítására és az óvodaudvarban a kinti játékok beszerzésére még tavasszal 
visszatérünk és akkor határozunk. 
 
A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rézsűkaszával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy találtam a traktor vezetésére alkalmas 
személy, akit alkalmi munkavállalói könyvvel lehet foglalkoztatnunk. Már dolgozott is a géppel és van 
belőle bevételünk. Ezt tájékoztatásul mondtam, hogy tudjon róla a képviselő-testület. 
 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én már egyszer felhoztam ezt a dolgot, amit most mondani szeretnénk. Ismételten megkérem a 
polgármester urat és magunkat, hogy a járdára belógó fákat metszessük, vagy metszük meg, mert sok 
helyen járhatatlanok a község járdái, főleg esőben esernyővel a kezünkben. Érjük már el, hogy a 
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járdáink esernyővel is járhatóvá váljanak. Aki fát ültetett a járda mellé, az legyen felszólítva, hogy 
metssze is meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben van, intézkedni fogok ez ügyben. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én is azt szeretném mondani, hogy erélyesebben kell fellépnünk, és a hivatalnak is a gyomos területek, 
a közterületen szaladgáló kutyák, az árkok tisztítása stb. érdekében. Menjenek ki felszólító levelek, bár 
úgy tudom már pár esetben ez megtörtént. A tüzelés talán már rendben folyik, de most a kutyákkal 
vannak gondok. Meg kell írni a tulajdonosnak, hogy akár 30.000 Ft-ra is lehet azért büntetni, ha 
közterületen szabadon randalírozik a kutyája. Ne csak a Kisbíró újságunkon keresztül 
figyelmesztetgessük rendszeresen az embereket. Kicsit határozottabb fellépést kérek ez ügyben. Van 
egy pár ember a környékünkön is, akiknek rendszeresen kijárnak a kutyái. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem biztos, hogy a helyi rendeletünkben van ilyen kitétel. Inkább szabálysértési eljárás a kutyával 
való veszélyeztetés. Utána fogok nézni. De a kinn kóboroló kutyákat be kell jelenteni a hivatalba 
tanúval vagy egy fényképpel bizonyítva és intézkedni fogunk az ügyben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van, ha valaki ilyet észlel, az jelentse be, és azt bizonyítania kell, hogy kinek a kutyája. Máshogy 
nem lehet intézkedni. 
Dudoli Ferencné telefonon értesített, hogy Dr. Kása Géza állattartót kötelezték arra, hogy eleget 
tegyen az állatok megfelelő, jogszabályban előírt tartásának. Amennyiben ez nem valósul meg október 
31-ig felszámolják a telepét. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Erre már mi is köteleztük őt. 
 
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek 
tárgyalását. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 
  Féjáné Záhorszki Mária     Hámori Imréné 
   képviselő      képviselő 


