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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

16/2008. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2008. december 17-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester 
 Balázs János Ferenc   alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dudás Gergely  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan hiányzott: Dávid Imre képviselő és Loksa János képviselő 
 
Meghívott vendégek:  Csáthy Rudolf a Polgárőrség elnöke,  
 Gyenes Szilárd, Zöldhíd Program projektvezetője 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Mindenki előtt található egy kis tolmácsi címerrel díszített kitűző, kérem fogadjátok szeretettel 
Karácsonyi ajándékként az idei utolsó testületi ülésünkön! 
 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely képviselő és Féjáné Záhorszki Mária 
képviselő legyen.  

A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy meghívott vendégük, Gyenes Szilárd, a 
Zöldhíd Program projektvezetője kicsit késve érkezik az ülésre. 
 
A meghívóhoz képest a napirendre vonatkozó egyéb javaslat nem volt. 
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 
 
Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Csáthy Rudolf 
Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, az azzal kapcsolatos Polgárőr Egyesület elnöke 
feladatokról, tájékoztató az Egyesület anyagi helyzetéről 
 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  16/2008. (XII.17.) jegyzőkönyve 

 2

1. Szilárd hulladékszállítást végző szolgáltató kiválasztása, Hajnis Ferenc polgármester 
    beérkezett ajánlatok bontása, értékelése (szóbeli előterjesztés) 
 
2. Az épített környezet helyi védelméről szóló helyi rendelet Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. A helyi adókról és a közterület használat díjáról szóló Hajnis Ferenc polgármester 
    helyi rendelet felülvizsgálata, módosítása 
 
4. Víz-szolgáltatás díjának meghatározása Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi Hajnis Ferenc polgármester 
    nyersanyagköltségeinek felülvizsgálata 
 
6. Tolmács-Bánk Óvoda Pedagógiai Programja Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. 2009. évi belső ellenőrzési terv Torma Andrea körjegyző 
 
8. A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Szociális szolgáltatások nyújtása (családsegítés, Hajnis Ferenc polgármester 
    házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 
 
10. Egyebek 
 - A Viziközmű társulás 2009. évi bankszámla költségeinek átvállalása 
 - Szív Hangja Alapítvány támogatás kérése 
 
 
Napirend előtti tájékoztatás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
December 1-jén volt az első tárgyalás a kastély ügyében. Az ügyvéd úr javaslatára személyesen nem 
vettem részt a tárgyaláson, az ügyvéd úr képviselte az önkormányzatot. Az ügyvéd úrnak átadtam a 
kastéllyal kapcsolatos iratokat, január végén lesz a következő tárgyalás, akkor már többet fogunk 
tudni. 
A csapadékvíz pályázatunkra megérkezett az értesítés, mely az elutasítást tartalmazza, arra hivatkozva, 
hogy a kellő szakmai pontszámot nem érte el a pályázat. Befogadni befogadták a pályázatunkat, de 
mégis elutasításra került. 
A falugondnoki buszra benyújtott pályázatunk nyert. Egy éven belül meg kell vásárolnunk a kisbuszt, 
mely 8 + 1 fős lesz. Ennek majd utána kell járni, árajánlatokat kérünk be, és döntésre a testület elé 
hozzuk.  
Érkezett hozzám egy bejelentés, hogy a rétsági iskolában szaloncukrot osztottak a gyermekeknek és 
kihangsúlyozták, hogy csak a Rétságiak kaphatnak, a más községből bejárók nem. Több szülő is 
panaszkodott, hogy mi ez a megkülönböztetés a gyermekek között. Felhívtam a rétsági polgármester 
Urat, akitől azt a tájékoztatást kaptam, hogy a szaloncukor osztásban a szociális bizottságuk döntött. 
Kértem, hogy ha legközelebb ilyen ajándékosztás lesz, szóljon nekem, és mi is megvásároljuk a 
tolmácsi gyermekeknek, hiszen a gyerekeknek nagyon rosszul eset, hogy ők nem kaptak. Ezt követően 
telefonáltam Holman Ferenc iskola igazgató úrnak is. Ő elmondta, hogy készült egy lista, melyet 
átadott neki a szociális bizottság azzal, hogy a lista alapján osszák ki a szaloncukrot. Rá is neheztelek 
egy kicsit, hiszen látta a listát, ide szólhatott volna, hogy szaloncukor osztás lesz, és csak a rétságiak 
kapnak, mert akkor mi is vittünk volna le a tolmácsi gyerekek részére. Úgy döntöttem, hogy írok egy 
levelet a rétsági polgármester úrnak, és megkérem őt, hogy olvassa fel a testületi ülésen, hogy az a 
kérésünk, hogy legközelebb ne legyen ilyen megkülönböztetés. Engem, és a szülőket ez a dolog 
nagyon felháborított. 
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Hámori Imréné képviselő 
A mi intézményünkbe is járnak Tereskéről és Rétságról is gyerekek, de mindent ugyan úgy kapnak, 
mint a helybeliek. Nem teszünk különbséget. A pedagógusok osztották? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a lista alapján. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Emberileg előttem megbuktak, a szociális bizottság is és a pedagógusok is. Ilyet nem lehet csinálni a 
gyerekekkel! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az IKSZT pályázatunkkal kapcsolatban érkezett levél, hiánypótlásra szólítottak fel minket, a tulajdoni 
lapot kellett még megküldenünk. Mást nem kértek. 
Az orvosi rendelő akadálymentesítésével kapcsolatban tegnap érkezett az értesítés a végelszámolás 
ügyében, szintén hiánypótlásra kértek. Én ebben az egészben az időhúzást vélem felfedezni. Újabb és 
újabb dolgokat kérnek, megadják a határidőt, és ezzel mindig tolódik a kifizetési határidő 60 nappal. 
Fizetni fognak, mert van támogatási szerződésünk, csak idő kérdése. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Egy hiányosságra hívnám fel a figyelmet az orvosi rendelővel kapcsolatban: 24 db ülőpárnát kellene 
vásárolni, mivel nem ülnek le a várakozók a hideg műanyag székekre. Ez nem kerülne olyan nagy 
összegbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, vegyük meg a párnákat! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azért nincsenek párnák az ilyen intézményekben, mert nem fertőtleníthetők. A műanyag székeket 
viszont lehet fertőtleníteni. Ha kapnak egy ÁNTSZ ellenőrzést, esetleg megbüntethetik őket. Esetleg 
az lehet még megoldás, hogy a párnákat olyan anyaggal kell bevonatni, amit lehet fertőtleníteni. Ennek 
utána kell járni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy elkészült az orvosi rendelő 
hátsó ajtaja. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Az egész orvosi rendelő felújításában csak azt hiányolom, hogy nincs elkülönítő rész, ahol az 
egészségesek a betegektől külön várakozhatnának, mint régen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hivatalosan régen sem volt. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
De meg lehetett oldani a másik bejáraton. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt ugyan úgy most is meg lehet oldani, hiszen nincs egyszerre gyermekorvosi és felnőtt orvosi 
rendelés. A két bejárat megmaradt. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  16/2008. (XII.17.) jegyzőkönyve 

 4

Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Csáthy Rudolf Polgárőrség elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Csáthy Rudolf, a Polgárőrség elnöke 
A polgárőr egyesület 10 éve alakult, és ezt szeretnénk egy kicsit megünnepelni. A járőrözés ez évben 
1100 óra körül alakul. Járőr szolgálat egy héten egyszer van - három fővel. Ettől gyakrabban csak 
akkor járunk, ha valamilyen esemény történik. Ebben az évben is minden rendezvényt biztosítottunk. 
A szüreti felvonuláskor még a 2-es számú főutat is le kellett zárnunk egy rövid időre, amíg a lovasok 
és a hintó a Pusztaszántói elágazástól átért a tolmácsi főútra. November 1-jén pedig 5-5 fővel a 
temetőben járőröztünk. Nem történt semmi probléma. Az idén novemberben a posta felkérésére 9 
napon keresztül járőr kísérte a postai kézbesítőt. Én szeretném ezeket a lelkes járőröket 
megjutalmazni, de erre nincs keretünk. A járőreink a közvilágítást is ellenőrzik, és ahol hiba van, 
feljegyzik és értesítjük a hivatalt. Nem történt az idén betörés hivatalos helyiségbe, nyugodt év volt a 
2008-as. A jelenlegi létszámunk 37 fő, nem is kívánunk bővíteni, mert az kiadásokkal jár.  
Az éves közgyűlésünk szinte ugyanolyan lesz, mint eddig minden évben, azzal a különbséggel, hogy a 
22 fő alapító tagnak oklevelet rendeltem, hiszen 10 éve tagok. Ezt fogja átnyújtani a megyétől egy 
polgárőr. Azokat hívjuk meg a közgyűlésünkre, akiket eddig is, természetesen az önkormányzatot is. 
Az idén formaruhával is elkezdtük felszerelni a polgárőreinket, 8 főt. Ha annak idején tudjuk, hogy 
lesz ilyen formaruha, nem szereljük fel a tagokat a jelenlegi egyenruhával. Rendezvények, 
megemlékezések biztosításakor már ebben lesznek járőrszolgálatban.  
Röviden ennyit szerettem volna elmondani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen a rövid beszámolót és a meghívást a közgyűlésre, ott leszünk! 
 
 
A testületi ülésre megérkezett Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője. 
 
 
 
1. Napirend Szilárd hulladékszállítást végző szolgáltató kiválasztása, beérkezett ajánlatok  
 bontása, értékelése (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném bemutatni Gyenes Szilárd Urat, aki a Zöldhíd Program projektvezetője. Felkérem őt, hogy 
ismertesse a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos dolgokat. 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Nagy vonalakban elmondanám, hogy mik azok a napi aktualitások, amikkel a jelen pillanatban 
foglalkozunk. 106 önkormányzatot érint ezen a területen ez az önkormányzati társulás, és kb. 275.000 
embert, tehát elég nagy térséget foglal magába. Ezen a területen 2001-ben kezdődött meg a 
hulladékkezelésnek valamilyen központi szintű megoldása. Sajnos 2004-ig nem sikerült igazából 
előrelépést hozni, kilenc elutasító népszavazásig jutott el ez az egész kezdeményezés, miközben az 
európai uniós támogatás már gyakorlatilag meg volt 2002. évben. 2004-ben történt egy jelentős 
változás, megváltozott a porjekt-vezetés és a társulás személyi összetétele is. Csatlakozott 
Nógrádmarcal és Gödöllő városa is, és ezzel egy teljesen új koncepció kezdődött, melynek az volt a 
lényege, hogy új lerakó építése helyett a már meglévő lerakók bevonásával próbáljuk meg ezt az egész 
folyamatot megoldani, rendezni. Már új népszavazás nem volt szükséges, mert a meglévő 
létesítmények bővítéséhez nem kellett. Így alakult ki, hogy két hulladékkezelő központon – az egyik 
Kerepes, egy kis lemaradással, a másik Nógrádmarcal – kezdődhetett meg ennek a projektnek az 
előkészítése. Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy mind a két hulladékkezelő központ épül, ahol 
úgynevezett mechanikai, biológiai előkezelést tudnánk megvalósítani. Kerepesen volna egy kézi 
válogató a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatására. A projektnek része 9 db hulladék udvar, 
486 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, 2 db komposztáló üzem, és ennek üzemeltetéséhez szükséges 
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mobil és beépített géppark. Nagyjából ennek az egész programnak ez a tartalma. A program a múlt 
problémáit lezárandóan pedig tartalmazza három nagy hulladéklerakónak a rekultivációját: Csörög, 
Aszód és a gödöllői nullás bezárása. Ezen kívül a többi 28 hulladéklerakó bezárása is elkezdődhet 
majd, mert harmadik próbálkozásra megnyertük a KEOP pályázatot, ami ezen lerakók rekultivációjára 
vonatkozik. 
Eddig hová került elszállításra a tolmácsi hulladék? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bánki telepre. 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Bánk is rajta van a rekultiválandó lerakók listáján.  
Reméljük, sikerül behoznunk Kerepes lemaradását. Kerepesen elég komoly jogvita alakult ki a 
megrendelők és a kivitelezők között, és ma úgy néz ki, hogy ebből mi kerültünk ki győztesen. 
Megindultak a kivitelezési munkálatok, de ebből próbaüzem 2009. év végénél előbb biztosan nem 
lesz, noha egységes környezethasználati engedéllyel már rendelkezik az önkormányzati társulás. A 
későbbiekben már csak a konkrét üzemeltetésnek az engedélyeit, feltételeit kell teljesíteni.  
Van egy olyan jelentős probléma, hogy Magyarországon kihirdették, hogy legkésőbb mikor kell 
bezárni a jelenleg hatályos rendeletnek nem megfelelő lerakókat. 2009. július 16-tól ezeket a lerakókat 
nem lehet üzemeltetni, ez a végső határidő. Ezt eredetileg 2004-ben kellett volna Magyarországnak 
megtenni, de folyamatosan húzódtak ezek a problémák, országos viszonylatban. Ebben a pillanatban is 
1500 lerakó működik az országban, és ebből 2009. júliusában kb. 76 db maradhat. Nógrád megyét 
tekintve Nógrádmarcal és Salgótarján működhet. Kényszerűen ez a helyzet áll elő ebben a térségben. 
Ez időszak után a nógrádmarcali és a gyáli telepekre lehet beszállítani, ami megnöveli a kiadásokat a 
szállítási távolság miatt. Gyakorlatilag elég kiszolgáltatott helyzetbe kerül a térség. Jelen pillanatban 
Nógrádmarcalba 41.000 ember hulladéka kerül, és 280.000 ember ennek a területnek a lakossága, 
tehát nagyon rövid időn belül 240.000 embernek a hulladék-elhelyezése válik problémássá. 2009. 
július 16-át követően – egy külön rendelet alapján - úgynevezett hulladékgazdálkodási bírságolásra 
van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy különböző szorzószámok alapján, az elkövetési magatartás, 
ismétlődés, tonna alapján szabhatnak ki felső határ nélküli bírságot. Ennek tudatában én azt hiszen, 
hogy senki nem meri bevállalni, hogy ezeknek a követelményeknek meg nem felelő lerakókat 
üzemeltessen. Ez az önkormányzati társulás végül is arra jött létre, hogy megpróbálja koordinálni a 
települések hulladékgazdálkodási problémáit, és megoldást keresni. 2001-ben létrejött egy Börzsöny-
Cserhát gazdasági társaság, akik először 49 % tulajdonjogot, és ehhez tartozó 76 % szavazati jogot 
szereztek. Megtörtént a váltás, és megegyeztek abban, hogy 65-35 %-ban többségi önkormányzati 
tulajdonba került a Kft. Közben az a probléma állt elő, hogy elment az idő, és az európai bizottság 
gyakorlatilag visszavonta a támogatást, a pénzt Magyarországtól. Történtek komoly politikai döntések, 
külön kérelmek, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 2004-ben visszakaptuk ezt a pénzt. Mivel nem 
100%-ban önkormányzati tulajdonú a cég, így nyilvános versenyeljárást kell kiírni, és meg kell 
pályáztatni. Gyakorlatilag egy nagyon bonyolult és átláthatatlan rendszer jött volna létre, ezért úgy 
döntött a társulás, hogy teljesen önkormányzati tulajdonba kerüljön. Ennek a folyamata most zajlik. 
Azt hiszem, hogy most már lassan minden a helyére kerül.  
Az átmeneti időszakban a gyáli telepre történő hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos szerződés-tervezet – 
a Társulás, és a gyáli telepet üzemeltető ASA Magyarország Kft. között) - már a bizottságnál van, 
remélhetőleg a napokban aláírásra kerül. A gyáli telepen történő hulladék-elhelyezés tekintetében egy 
árkategóriás rendszert állítottak fel, amiben 500-tól 2500 tonnáig a mennyiség függvényében 
különböző árakat adnak meg. Az már biztos, hogy 2009. február 1. azaz időpont, amikor az 
önkormányzatoknak még a legkedvezményesebb árkategóriában szerződést lehet kötni a beszállításra. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a 2500 tonna/hó mennyiséget társulási szinten produkálni tudjuk, 
akkor 7.500 Ft + ÁFA áron fogja a gyáli telepet működtető Kft. a hulladék tonnáját befogadni. 
Egyelőre egy átmeneti hat hónapos időszakról van szó, ezt követően egy közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kell kiválasztani a szállítást végző céget. Az az igazság, hogy senki nem számított arra, 
hogy a 2002-ben megindított projektet az ország 2008. évre sem képes megvalósítani. A 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályokba belekerült, hogy a hulladékkezelés és ártalmatlanítás 
esetében minimum 10 éves szerződéseket kell kötni. Tehát Tolmács községnek is közbeszerzési 
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eljárást kellene lefolytatnia, meg kellene jelölni egy ártalmatlanító telepet, és 10 éves szerződést kell 
megkötni. Ezért ezt a problémát célszerű társulási szinten megoldani. 
Ma Magyarországon a szemétszállítási díjat általában az önkormányzatok szedik be. Nem tudom, 
hogy itt hogy van? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tolmácson nincs szemétszállítási díj, csak kommunális adó. 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Nagyon kevés településen nincs bevezetve a szemétszállítási díj, a környéken talán négy helyen. 
Széles skálában mozognak a díjak, 3.000 Ft/évtől 25.000 Ft/évig. 
Egy hulladékkezelési folyamatban a felelősség mindig annál van, akinél a végén landol a hulladék, aki 
a kezelésre kötelezett. Szabályosan kell kezelni a telepre érkezett hulladékot. Németországban az 
önkormányzati szövetségek teljesen megfordították ezt a folyamatot, a hulladék-kezelő szedi be a 
díjat, és a szállítást végző vállalkozók, ha tisztességesen elvégzik a feladatukat, megkapják a pénzüket. 
Nálunk ez még fordítva van. Ma a területünkön 23 szállító dolgozik, ez 23 érdeket jelent. 
Azt gondolom, hogy 2009. évben elkerülhetetlen lesz a hulladékszállítási díj bevezetése minden 
településen.  
Legkésőbb február 1-ig el kell dönteni, hogy Tolmács községnek Nógrádmarcal vagy Gyál (a vácrátóti 
telepre történő szállítással) legyen a befogadó telep. Nógrádmarcalba nagyon megnőtt az igény a 
beszállítással kapcsolatban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bánki telep 2008. december 31-ig kapta meg az engedélyt, és nem biztos, hogy júliusig megkapja a 
hosszabbítást. Nekünk lépnünk kell az elhelyezés ügyében, és engedéllyel rendelkező telepre kell 
szállítanunk. A szállításra kiírtuk a pályázati felhívásunkat, és kettő pályázati anyag érkezett, amit 
most kell elbírálnunk: az egyik az Uránusz Kft., a másik a NÉ & PA Kft. ajánlata. Mind a két Kft. 
rendelkezik engedéllyel a Nógrádmarcalba történő beszállításra. Úgy írtuk ki a pályázatot, hogy 
Nógrádmarcal, Bánk és Vácrátótra történő szállítással is kalkuláljanak az ajánlatot adók. 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Nógrádmarcalban van fizikai kapacitás. Jöjjenek el, és nézzék meg Nógrádmarcalt, még folynak az 
építkezések, vannak látványos részei a dolognak. A gázcsapok kiépítése is most folyik. Nem úgy 
működik, hogy van egy nagy gödör, oda beöntjük a szemet, és kész. Komoly technológiai 
rendszereket kell betartanunk, időnként az is problémát okoz, hogy a saját beszállítóinkat hogyan 
lássuk el. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor most abban kell gondolkodnunk, hogy vagy Nógrádmarcal kb. 12.000 Ft/tonna áron, vagy 
Vácrátót  9.500 Ft/tonna + áfa befogadási áron. A Vácrátótra történő elhelyezésre a társuláson 
keresztül kötjük meg a szerződést. 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Szerintem, ha az egész hulladékkezelés önkormányzati kézben marad, és ha az kezdetben drágább is, 
de minden település által kontrolálható, az jó dolog. Hosszú távon jobban megéri saját kézben tartani a 
hulladékkezelést, hasznosítást. A hulladék szállításával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, 
hogy a kisvállalkozások sajnos meg fognak szűnni, mivel egy gépjármű 30-40 millió forintba kerülhet, 
és ezt képtelenek lesznek kifizetni a kisvállalkozók. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tanácsot szeretnék kérni, hogy a szállítókkal egy évre kössük meg a szerződést, vagy csak fél évre? 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Mi most az építkezések kellős közepén vagyunk, projektmódosítások előtt állunk. Szerintem nem 
fogjuk tudni fél éven belül összeállítani a beszállítói rendszert, de egy évtől hosszabb szerződést nem 
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kellene kötni a beszállítóval. Szerintem egy éven belül meg tudjuk oldani ezt a problémát, és így még 
a vállalkozóknak is lesz egy biztos évük. Szerintem a meglévő szállítói szerződések lejártával lehet 
majd csatlakozni a rendszerhez. Ha viszont egy évnél hosszabb szerződést köt az önkormányzat a 
szállítóval, akkor a rendszer tervezhetőségét teszi tönkre, hiszen egy optimális gyűjtőkörzetet kell 
kialakítanunk. Tehát az egy éves szerződés a legjobb. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Volt róla szó, hogy községünkben kialakításra kerül kettő szelektív hulladékgyűjtő sziget. Hogyan 
történik a szelektív hulladék szállítása? 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Ezek a szigetek jövőre megépülnek. Január 15-ig minden településre kiküldjük a listát, hogy mikor 
lesz az átadás-átvétel. Két évvel ezelőtt kezdtük meg az ezzel kapcsolatos munkálatokat. Két lépcsős 
lesz az eljárás: a kivitelező ki fog jönni a helyszínre tájékozódni, hogy az önkormányzat által kijelölt 
hely megfelelő-e, és ha igen, rögzítik a GPS koordinátákat, ugyanis a hulladék elszállítása GPS 
segítségével fog megvalósulni. De lesz még egy lehetőség a módosításra, ha valami miatt szükségét 
érzi az önkormányzat. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Még a súlymérésre szeretnék rákérdezni. Nálunk hetente kb. 3 tonnát hordanak. Hogy fog működni 
ennek a mérése, ha mondjuk több település hulladékát viszi be a szállító autó? 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Kilógramm pontosságú elszámolás van a telepen. Ha egy napon egy településről érkezik a hulladék, 
pontos, hiteles mérlegeléssel állapítjuk meg a súlyt. Ha egy napon több településről gyűjtik össze a 
hulladékot, akkor ezt a vállalkozóval kötött szerződésben kell tisztázni. Ebben az esetben kétféle 
módszert alkalmazunk a súly megállapítására. Az egyik a településen történő próbamérés lehetősége, a 
másik pedig a település lakosságszáma alapján történő költségek megosztás. 
Érdekességképpen elmondanám, hogy a mi területünkön – ebben az északi régióban - naponta 300 
tonna hulladék keletkezik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött hulladéknak nem lesz külön szállítási költsége? 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Van kalkulált költsége, sajnos veszteséges. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tolmács község viszonylatában – kb. 760 fő – heti szinten hány tonna szemetet lehet kalkulálni? 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Holnap meg tudom mondani telefonon, hogy ilyen lélekszámú községek milyen súlyú hulladékot 
hoznak a telepre heti szinten. De kb. 1,3 m3 –rel lehet számolni 1 főre egy héten; a m3 súlya kb. 170 
kg. Ezzel lehet kalkulálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt azért kérdeztem, mert a mai napon még meg kell állapítanunk a kommunális adó mértékét is, és jó 
lenne tudni valami támpontot a kiadásokkal kapcsolatban. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez azt jelenti, hogy heti kb. 221 kg/fő hulladékkal számolhatunk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Lehetne ezt csökkenteni a valóságban, ha belátnák az emberek, hogy a rothadó növényeket nem a 
kukába kell dobni, hanem komposztálni is lehet. 
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Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
A hulladékoknak kb. 32%-a szerves anyag. Nagyon megkönnyítené a mi dolgunkat is, ha rászoknának 
az emberek a komposztálásra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A temetőbe is el kellene helyezni egy komposztálót, hiszen zömében virágokat dobálnak a 
szemetesekbe.  
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Ezeket a dolgokat el kell kezdeni megvalósítani. Még azt fel tudom ajánlani, hogy eljövök, és tartok 
egy előadást a lakosságnak. Ezt már egy pár településen megtettem, itt is szívesen megteszem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a testület ma úgy dönt, hogy drasztikusan megemeljük a kommunális adót - márpedig másként nem 
dönthetünk - akkor tartunk egy falugyűlést, és örömmel fogadjuk az előadást. Akár most is 
megbeszélhetjük a falugyűlés időpontját. Jó lenne az előadás, hiszen az emberek nem tudják, hogy 
mennyibe kerül a hulladékszállítás, ártalmatlanítás, hogy mindez mivel jár. Egy szakember jobban 
tudja tájékoztatni a lakosságot. 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője 
Az emberek nem látják a hátterét, tényleg tájékoztatni kell őket. Azt kérem, hogy legalább két héttel 
előtte értesítést kapjak az időpontról. 
Visszatérve a komposztálásra, valóban le lehet csökkenteni a hulladékszállítás díját 20-30%-kal, ha az 
emberek kialakítanak a kertjeikben ilyen komposztgödröket. Nem nagy kiadás.  
Szerencsére elég jól felszerelt gépparkot kapunk, modern gépekkel, pl. aprítógép is lesz, és ez a 
társulás tulajdonát képezi majd. Ez megkönnyíti a hulladék feldolgozását. Lehet, hogy ezzel a géppel 
az is megoldható lenne, hogy mondjuk lejön a községbe, és összeaprítja az itt összegyűjtött szerves 
anyagokat. Ezt azonban csak kicsiben szabad megtenni, mert ha valaki egy nagy komposztálót 
szeretne kialakítani, az már engedélyhez kötött. 
Azt szeretném még elmondani, hogy a „Zöld Híd Program” tájékoztató füzet minden településen – 
akik tagjai a társulásnak - meg fog jelenni. Úgy néz ki, hogy Tolmácson január 15-ig kerül 
széthordásra a Magyar Postán keresztül. 
 
Gyenes Szilárd felé további kérdés, hozzászólás, vélemény nem merült fel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm szépen Gyenes Szilárdnak, hogy eljött a testületi ülésre, és tájékoztatásával segítette a 
munkánkat. 
 
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Program projektvezetője távozott a testületi ülésről. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folytatva az 1. napirendet: két árajánlat érkezett a hulladék-szállításra az Uránusz Kft.-től és a NÉ & 
PA Kft-től. Az árajánlatok zárt borítékban érkeztek, ezeket most felbontom. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Lehet, hogy egyszerűsítené a döntést, ha előbb azt döntené el a képviselő-testület, hogy melyik 
hulladéklerakóba szállítsunk. Utána már csak az arra vonatkozó árajánlatot kell átnézni. A vállalkozók 
valószínűleg több árat tüntettek fel, mert úgy kértük a pályázati felhívásban.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bánki telepre való szállítás már nem is érdekes, mert azt már tudjuk, hogy a bánki telepnek nincs 
engedélye. Most már csak a Nógrádmarcalba és Vácrátótra történő szállítással kell foglalkozni. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A NÉ & PA Kft. Nógrádmarcalba történő beszállítás esetén nettó 1.996.800 Ft, a Vácrátóti telepre 
szállítás esetén nettó 2.290.000 Ft árajánlatot nyújtott be. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az Uránusz Kft. ajánlata: Bánk és Nógrádmarcali telepre történő beszállítás esetén 5.820 
Ft/év/ingatla/120 l-es kuka + Áfa árajánlatot adott, valamint, ha egész évben Nógrádmarcal, illetve 
Vácrátóti telepre történő beszállítás esetén 7.100 Ft/év/ingatla/120 l-es kuka + Áfa a szállítás díja. 
Tehát az Uránusz Kft-nél a vácrátóti és a nógrádmarcali szállításnak ugyanannyi a díja. 
Végül is az Uránusz Kft. ajánlata valamivel olcsóbb, de a NÉ & PA Kft. évi kétszeri lomtalanítást 
ingyen bevállal. Tehát az ő ajánlatuk jobb. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kukákat a NÉ & PA Kft. biztosítja a lakosságnak. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Tüzetesebben áttanulmányozva az árajánlatot, az Uránusz Kft. is belefoglalta az évi két alkalommal 
történő lomtalanítást, míg a NÉ & PA Kft. nem tér ki külön az árajánlatában erre. Az sem rossz dolog, 
hogy a kuka mellett még 1 nylonzsák szemetet is elvisznek, ha úgy adódik. Tehát nem csak a kukát 
ürítik ki. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az Uránusz Kft. is elvisz minden szemetet, nem csak a kukák tartalmát, legalábbis Bánkon ezt 
tapasztalom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felhívom a vállalkozót, és megkérdezem, hogy a lomtalanítás benne van-e az árajánlatában, úgy, mint 
eddig. A szerződésbe úgy is belefoglaljuk. 
 
Rövid telefonos megbeszélés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A NÉ & PA Kft. vállalkozója azt mondta, hogy azért nem írta bele az árajánlatba, mert ez már neki 
évek óta természetes, hogy évi két lomtalanítás, és természetesen a temetői hulladék elszállítása is 
benne van az árban. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az is kerüljön bele a szerződésbe, hogy 2009. évben a lakosok részére térítésmenetesen biztosítja a 
kukát. 2010-től várhatóan már a multi-cégek lesznek a beszállítók, nem az ilyen kisebb vállalkozások. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Szeretném, ha összefoglalnánk, hogy tulajdonképpen melyik az olcsóbb hulladék befogadó telep. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nógrádmarcalon kb. 11-12.000 Ft/tonna áron lehet elhelyezni, és a Vácrátót 9.500 + áfa, azaz 11.400 
Ft/tonna összegre jönne ki. Ehhez jön még hozzá a szállítás költsége az elhangzott árajánlatok alapján. 
A szállítás költsége: az Uránusz Kft. esetében 7.100 Ft/ingatlan mindkét telepre, a NÉ & PA Kft. 
ajánlata szerint Nógrádmarcalra – 321 ingatlannal számolva – 6.220 Ft/ingatlan, Vácrátótra 7.134 
Ft/ingatlan a szállítás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az elhelyezés talán Vácrátóton olcsóbb, (azért csak talán, mert a nógrádmarcali díjat még nem tudjuk 
pontosan, mert a tulajdonosok még nem döntöttek) a szállítás viszont Nógrádmarcalra olcsóbb, mivel 
közelebb van. 2010-től, társulási projekt beindulásától pedig a így is, úgy is Nógrádmarcalhoz fogunk 
tartozni. 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  16/2008. (XII.17.) jegyzőkönyve 

 10

További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy Tolmács község szilárd kommunális hulladéka a nógrádmarcali telepen kerüljön 
elhelyezésre 2009. évben, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

137/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács településen 
vegyesen gyűjtött szilárd hulladékot a Tárnics Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében lévő nógrádmarcali 
ártalmatlanító telepre (2675 Nógrádmarcal, 95/8 helyrajzi szám) szállítja és 
helyezi el. 
A nógrádmarcali hulladék-ártalmatlanító telepre történő elhelyezésért a 
hulladékelhelyezési díjat az önkormányzat fizeti. 
 
Határidő: 2009. február 1-től 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most a két szállítói ajánlat között kell választanunk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azt javaslom, hogy maradjon a NÉ & PA Kft., hiszen ők vállalták a temetőből való hulladék 
elszállítást is, és a lakosok az ő kukáikat használják, és eddig nem volt gond a munkájukkal. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a2009. évben továbbra is a NÉ & PA Kft. végezze a hulladékszállítást, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

138/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az NÉ & PA 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2635 Vámosmikola, Alkotmány u. 20., 
adószám: 10957745-2-13, Cg. 13-09-068695, hulladékszállítási ajánlatát, 
mely szerint a NÉ & PA Kft., mint közszolgáltató felé fizetendő begyűjtési-
szállítási díj 2009. évi összege: 1.996.800 Ft +áfa.  
A díjtétel tartalmazza: a heti egyszeri, minden héten a hétfői napokon, - 
ünnepnap esetén az előre meghirdetett napon - az ingatlanok előtt elhelyezett 
kukákban, vagy zsákokban gyűjtött szilárd hulladékot ilyen célra előírt, zárt, 
speciális gépjárművel történő összegyűjtését és elszállítását a nógrádmarcali 
ártalmatlanító telepre; évi 2 alkalommal történő lomtalanítást, a temetőben 
keletkező hulladék rendszeres elszállítását; valamint a lakosság részére 
ingatlanonként 1 db 110 literes hulladéktároló edény (kuka) térítésmentes 
használatba adását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
és a NÉ & PA Kft. között fennálló lakossági szilárd hulladékgyűjtésre és 
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szállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést az elfogadott díjtételnek 
megfelelően 1 évre kösse meg. 
 
Határidő: szerződéskötés: 2008. 12. 31., hatály: 2009. január 1.- 2009. 

december 31. 
  Felelős:    polgármester 

 
 

Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy a falugyűlés időpontját most határozzuk meg, hiszen időben tájékoztatni kell a 
lakosságot a drasztikus adóemelésről. Pénteki napra tegyük? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem ne pénteken legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olyan időpontra célszerű, amikor minden testületi tag jelen tud lenni. Január 21. és január 28. esik 
szerdai napokra. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem január közepén programom van, és javaslom a január 28-i időpontot.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, legyen január 28-a, 17 órai kezdettel. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a szemétszállítással kapcsolatos falugyűlés-közmeghallgatás 2009. január 28-
án 17.00 órai kezdettel legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

139/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kitűzi a szilárd hulladék 
szállítás és elhelyezés tekintetében bekövetkező változások megbeszélése és 
a lakosság tájékoztatása érdekében közmeghallgatást és falugyűlést tart, 
melyre 2009. január 28-án 17.00 órai kezdettel kerül sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 

 
 

2. Napirend  Az épített környezet helyi védelméről szóló helyi rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Jó ötletnek tartom a pincesor védelembe vételét. Így legalább a rendben tartása, felújítása megoldódik. 
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Torma Andrea körjegyző 
A pincesor eddig is védelem alatt volt, csak nem volt ilyen részletesen szabályozva. Eddig a helyi 
építési szabályzat tartalmazta a védett ingatlanokat. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ugyan úgy kell helyre állítani, amilyen eredetileg volt, kő boltozattal, nem pedig betonnal. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A tervezet 10.§ (1) bekezdésében azt olvasom, hogy az önkormányzat támogatást adhat a tulajdonost 
terhelő munkálatok finanszírozásához. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, a szokásos jókarban-tartási feladatokon túlmutató felújításokhoz. Szerintem ez így tisztességes, 
hiszen ha elvárjuk a tulajdonostól, hogy a felújítás során megtartsa az adott építmény jellegét, és az 
esetleg valamilyen mértékű többlet-terhet jelent, meg kell adni a lehetőséget arra, hogy segítséget is 
nyújtsunk. De természetesen ez csak egy lehetőség. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A kastély nem lesz védett építészeti érték? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A kastély országos védettséget élvez. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért a rendelet-tervezettel, és azzal, hogy a mellékletben felsorolt építményeket védelembe 
vegyük, – pincesor, borház, falumúzeum és hitéleti központ - kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2008. 
(XII.18.) rendelete 
 
a helyi építészeti értékek védelméről 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 

3. Napirend        A helyi adókról és a közterület használat díjáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata,  
                              módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennél a napirendnél a kommunális adó mértékének emelése lesz a fő feladatunk. Végeztünk már 
kalkulációkat, de eddig csak egy körülbelüli összeget tudtunk az előterjesztésbe leírni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Most már valamelyest tisztábban látunk a hulladékszállítás, illetve elhelyezés ügyében. A mostani 
számításaim szerint, ha 1,3 m3/fő/év hulladékkal, 170 kg/m3 mennyiséggel, és 780 fővel számolunk, 
akkor az éves szinten kb. 173 tonna hulladék elhelyezését jelenti. A nógrádmarcali telepre kb. 11-
12.000 Ft elhelyezési díj várható, így a hulladék-elhelyezés éves díja  - a 12.000 Ft/tonna díjjal 
számolva – kb. 2 millió forint. 321 ingatlan esetében ez kb. 6.230 Ft/ingatlan  elhelyezési díjat jelent. 
Ha viszont heti 5 tonna mennyiséggel számolunk, akkor 9.700 Ft jut egy ingatlanra. A két kalkuláció 
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között közel 3.500 Ft a különbség. Jó lenne tudni, hogy mekkora hulladék-mennyiség keletkezik a 
településen. Ez a díj csak elhelyezésre vonatkozik, ehhez jön még a szállítás díja, mely – a képviselő-
testület előző határozata alapján – 6.220 Ft/ingatlan költséget jelent. Az elhelyezés és a szállítás együtt 
– a hulladék mennyiségétől függően – előreláthatólag 12.450 Ft/ingatlan és 15.920 Ft/ingatlan között 
várható.  
Hangsúlyozni kell, hogy a kommunális adó nem egyenlő a szemétszállítási díjjal, hiszen ebből még 
más települési kommunális kiadásokat is fedezni kell, pl. a településen a fűnyírást, a hó eltakarítását, 
stb. Tehát ez egy adó, mint ahogy a nevében benne is van. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A közvilágítás, és a temető rendben tartása is a kommunális adóból megy. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most megemelhetjük a kommunális adót az alacsonyabb összeg szerint 12.500 Ft-ra, és jövőre ismét 
emelünk. Beszélgettem több polgármesterrel, és bizony drasztikus emeléseket vittek ők is véghez, de 
nem tudnak mit tenni. Az önkormányzat nem tudja máshogy fedezni a hulladékkezelés költségeit. A 
nagy adóemelés nem fog ránk jó fényt vetni, de nincs más választásunk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Javasolnák évi 13.000 Ft kommunális adót. 
 
FéjánéZáhorszki Mária képviselő 
Most az a lényeg, hogy a kommunális adón belül csak a hulladékkezelés fog 12.500 – 16.000 Ft-ba 
kerülni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez így van. A többi feladat az önkormányzat költségvetését, egyéb bevételeit terheli. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem is idén emeljünk többet az adón, hiszen nálunk nincs bevezetve a szemétszállítási díj. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha a képviselő-testület esetleg 15.000 Ft/év díjra emelné meg a kommunális adót, az akkor is csak 288 
Ft/hét. Tehát, ha átgondoljuk, hogy a kukánkat heti 288 Ft-ért ürítik ki nekünk, és kezelik a hulladékot, 
akkor ez nem nagy összeg. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szerintem nem a kispénzű nyugdíjas fog hőzöngeni az adó mértéke ellen, mert az, ha nehezen is, de 
befizeti. Inkább azok fognak lázadni, akik szinte semmit sem fizetnek rendesen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az adó maximum mértéke 15.599 Ft lehet. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az én javaslatom 13.500 Ft/év. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg merném kockáztatni, hogy évi 15.000 Ft-ot javasoljak. Eddig 8.500 Ft volt. Van-e más javaslat? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem a 15.000 Ft nagyon sok lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha most nem emelünk egy nagyobb összeget, akkor jövőre még többet kell emelnünk! 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ismét javaslok egy összeget, legyen 14.000 Ft/év. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel és javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még az adókhoz tartozik az iparűzési adó mértéke is. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek javaslata? 
Ha nincs, akkor én elmondom, hogy nekem lenne, de még túl képlékeny a dolog. Valószínűleg csak 
jövő év vége felé lesz belőle valami. A vállalkozókkal tárgyalásokat folytatok, úgy néz ki, hogy lehet, 
hogy megérné levinni az adó mértékét, támogatva ezzel a vállalkozókat, és esetleg bevonzani még 
több céget a községünkbe. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A kezdő vállalkozásoknak eddig is voltak kedvezményeik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez már nincs, azért, hogy ne legyen megkülönböztetés a cégek között. A lényeg azt, hogy majd, ha 
bejön, amit szeretnék, és tisztábban látok, akkor javaslom változtatni a rendeleten. A jelen 
előterjesztésben továbbra is 2 % az adó mértéke. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben szerepel még a közterület használati díj. Az előterjesztés a jelenlegi díjszabás 
fenntartását tartalmazza. Van-e valakinek más javaslata? Vagy pedig maradjon ez az összeg? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Azt javaslom, hogy ezen ne módosítsunk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a kommunális adó 2009. év január 1-jétől évi 14.000 Ft legyen, az 
egyedülállók pedig 4.000 Ft kedvezményben részesüljenek, valamint az iparűzési adó mértéke 2 %, és 
a közterület használati díj ne változzon, és így elfogadja a helyi rendelet tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2008. 
(XII.18.) rendelete 
 
a helyi adókról szóló helyi rendeletek módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend  Víz-szolgáltatás díjának meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom őszintén, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. azon ülésén, melyen meghatározták a díjat, 
nem tudtam részt venni más elfoglaltság miatt. El kell hogy mondjam, Tolmács községnek 2 %-os 
szavazati aránya van, ha a többiek elfogadják a javasolt díjemelést, egyedül nem érünk el semmit az 
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ellenszavazattal szemben. Tájékozódtam, hogy mi is történt az ülésen. A lényeg, hogy az előterjesztést 
elfogadták. Tehát nincs más választásunk, mint mi is elfogadjuk a tervezett díjakat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Elég szépen emelik minden évben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt szóvá is tesszük minden évben. 
 
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért az előterjesztett ivóvíz-szolgáltatás hatósági árát meghatározó rendelet-tervezettel, mely 
szerint a díj 390 Ft/m3 + ÁFA, valamint a bekötési mérő mérete alapján a havi alapdíj összege, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2008. 
(XII.18.) rendelete 
 
az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
5. Napirend          A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségeinek 

felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dudás Gergely képviselő 
5 %-os emelkedés van előterjesztve, mely jóval a beszerzési árak mértéke alatt marad. Ez hogy van? 
Ki fizeti a különbözetet?  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ezt én is furcsállom. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az élelmezésvezető vállalja, hogy ezzel az emeléssel a minőséget és a mennyiség megtartja. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Rendben, ha ezt tudja vállalni, akkor jó. Végül eddig is korrektül működött a konyhánk, az a 
javaslatom, hogy fogadjuk el az 5 %-os emelést. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Amit én a munkahelyem hallok, nem ezt támassza alá. Nincsenek megelégedve a húsadaggal, a 
levesek mind egyforma ízűek, stb., ilyen panaszokat hallok. Én próbálom magyarázni, hogy ez a 
konyha gyermek étkeztetésére és szociális étkeztetésre szolgál, ennek megfelelően kell főzni. 
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Hámori Imréné képviselő 
A konyhásoknak előírásszerűen kell kiadagolni az ételt. Az adagok meg vannak határozva, nem 
maguktól döntik el, hogy mennyit adnak. Nyáron a leállás alatt Nőtincsről hordtuk az ételt, akkor az 
idősek nem voltak megelégedve az étellel, panaszkodtak, és kérték, hogy minél előbb kezdjük meg 
helyben a főzést. Ők ehhez az ételhez vannak szokva. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nem lehet mindenki szája ízére főzni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az előterjesztésben és a rendeletben új a szociális étkezők térítési díjának megállapítása, mind a 
kategóriák, mind a fizetendő díj. Az államtól a normatív támogatást három kategóriájú bontásban 
kapjuk. Az első csoportba a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelemmel rendelkező ellátottak 
sorolhatók – azaz 42.750 Ft jövedelemig - a második csoport a 150%-tól 300%-ig – azaz 42.750 Ft-tól 
85.500 Ft-ig - és a harmadik a 300% felettiek, azaz 85.500 Ft feletti jövedelemmel rendelkezők. Az 
előterjesztésben azt javaslom, hogy a térítési díj megállapításánál is ezt a három kategóriát 
alkalmazzuk, mert egyszerűbb, egyértelműbb a meghatározható díj felső határának megállapítása. De 
ha a testület úgy gondolja, természetesen maradhat a több kategória is. A kormányrendelet szabályai 
szerint kiszámított maximum térítési díj a legtöbb ellátott esetében díj-csökkenést fog jelenteni, de lesz 
néhány ellátott, - sajnos pont az alacsonyabb jövedelműek – akiknél emelkedni fog a szociális étkezés 
díja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem az a javaslatom, hogy legyen nálunk is ez a három kategória, mint a normatívánál. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az étkeztetési norma 5 %-kal emelkedjen, és a szociális étkezés térítési díja az 
előterjesztés szerint változzon, vagyis elfogadja az előterjesztett rendelet-tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2008. 
(XII.18.) rendelete 
 
a gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési 
díjáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
 
6. Napirend  Tolmács-Bánk Óvoda Pedagógiai Programja 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Hámori Imréné intézményvezetőt, hogy ismertesse a képviselő-testülettel az óvoda 
pedagógiai programjára vonatkozó napirendet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Amíg nem vontuk össze a bánki és a tolmácsi óvodát, külön-külön pedagógiai programunk volt, most 
viszont a kettőből készítettünk egy közös programot, mivel egy intézmény vagyunk, csak egy 
pedagógiai programunk lehet. A bánki tagintézményben szlovákul is foglalkoztatják a gyermekeket, 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  16/2008. (XII.17.) jegyzőkönyve 

 17

ezt, és még egy-két specialitást külön rögzítettünk a tagintézményre vonatkozóan. A pedagógiai 
programot a fenntartó, azaz a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért a Tolmács-Bánk Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

140/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 
Pedagógiai Programját 2008. szeptember 1. napjával jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
7. Napirend  2009. évi belső ellenőrzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az előterjesztéshez? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért az előterjesztett 2009. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

141/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség 
Többcélú Társulás 2009. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
8. Napirend  A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném elmondani, hogy én nem kértem ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, ki is akartam 
vetetni a meghívóból a napirendek közül. A körjegyző asszony azt mondta, hogy a polgármester 
tiszteletdíjának felülvizsgálatát tartalmazza a képviselő-testület éves munkaterve, ezért ezt a 
napirendet mi nem hagyhatjuk ki, így maradt. Mivel érintett vagyok a kérdésben, átadom az ülés 
vezetését Balázs János Ferenc alpolgármesternek, és a napirend tárgyalásának idejére elhagyom az 
üléstermet. 
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Hajnis Ferenc polgármester elhagyta az üléstermet. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Kérem, hogy a polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatához  és módosításához kapcsolódóan 
mondjátok el a véleményeteket! 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Kap-e jelenleg költségtérítést a polgármester? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, a képviselő-testület döntése alapján most is kap költségtérítést a polgármester, de az a felmerülő 
költségeinek megtérítését szolgálja. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Úgy tudom, hogy a következő évben 15 % adóval terhelik a költségtérítést, így kevesebbet kap 
kézhez, plusz még az infláció is jelentkezik. Tehát a költségtérítést is adókötelessé tették, ezért is 
javaslom az emelést. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Szeretném elmondani, hogy a polgármester úr semmivel nem dolgozik kevesebbet, mint egy főállású 
polgármester. Én ezt látom. A főállású polgármesteri fizetések egy ekkora településen 300.000 Ft 
körül mozognak. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én is azt tapasztalom, hogy nagyon jól, szorgalmasan, lelkiismeretesen végzi a feladatait. Én csak 
becsülni tudom. Aki dolgozik, az kapja meg érte a pénzét. Itt megjegyzem, hogy a 13. havi bére – 
amiről a múltkor döntöttünk - ma került átutalásra a számlájára, és még nem tud róla, hogy kap. Ez 
igazi meglepetés lesz részére. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem elmondta, hogy ez azért érinti őt kellemetlenül, mert tudja, hogy minden közalkalmazottnak és 
köztisztviselőnek csökkeni fog a jövedelme, és nem szeretné, hogyha csak az övé emelkedne. 
Kellemetlenül érezné magát. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Arról nem tehet, hogy az jogszabályok a köztisztviselőket és közalkalmazottakat hátrányosan érintik. 
Ez egy rajtunk kívül álló dolog, ez miatt nem kell, hogy a polgármestert is hátrány érje. A 
polgármester rendesen végzi a munkáját, és a testületnek lehetősége van dönteni a polgármester 
illetményéről. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Mégiscsak a falu polgármestere, ami sok felelősséggel, és teherrel járó feladat. Szerintem így is sokat 
spóroltunk a bérén az előző főállású polgármester béréhez képest, mert jelenleg jóval alacsonyabb 
összegű tiszteletdíjat kap. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én 130.000 Ft tisztelet díjat javaslok, és 39.600 Ft költségátalányt, de a 132.000 Ft-ot sem tartom 
soknak. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Lehet többet adni, az előterjesztés csak támpontul szolgál. Én azt javaslom, hogy a tiszteletdíja 
135.000 Ft legyen, a költségtérítése pedig 40.000 Ft. 
 
Csehek József képviselő 
Én 140.000 Ft tiszteletdíjat és 40.000 Ft költségtérítést javaslok. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
El kell döntenünk a három javaslat közül, melyikkel értünk többen egyet.  
Kérem, szavazzunk az első javaslatra! 
Az alpolgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal a javaslattal, mely szerint a 
polgármester tiszteletdíja 132.000 Ft, a költségátalánya 39.600 Ft legyen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület 1 igennel és 4 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szavazzunk a második javaslatra! Az alpolgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal a 
javaslattal, mely szerint a polgármester tiszteletdíja 135.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

142/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajnis Ferenc 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2009. január 1-jétől 
135.000 Ft-ban állapítja meg. 

 
Határidő: 2009. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző 

 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 
polgármester költségtérítése havi 40.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen, és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

143/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdésiről és az önkormányzati képviselő 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 18.§-a alapján 
Hajnis Ferenc polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával 
összefüggő szükséges költségeinek megtérítésére költségátalányt állapít 
meg. 
A költségátalány havi összege 2009. január 1-jétől 40.000 Ft. 
 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről 
havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig intézkedjen. 
 
Határidő: 2009. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester visszajött az ülésterembe. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folytassuk a napirend tárgyalását az alpolgármester tiszteletdíjával. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én nem szeretném, ha megemelnék a tiszteletdíjamat. Eddig is a számlámra érkező 6.400 Ft-ot egy 
arra rászoruló és érdemes család internet előfizetésére utaltam, és továbbra is ezt tervezem. A családot 
megnevezni nem kívánom, nem szeretném őket kellemetlen helyzetbe hozni. Remélem, hogy jó helyre 
kerül. 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és ügyrendi szavazásra tette fel a kérdést: 
aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíját ne változtassuk, és továbbra is maradjon a havi 
10.000 Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 
nem kívánja módosítani, és továbbra is korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelő havi 10.000 Ft 
tiszteletdíj marad érvényben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálatához kapcsolódóan kérem a hozzászólásokat! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Annyit szeretnék elmondani, hogy a képviselők tiszteletdíját rendelettel lehet módosítani, ezért nincs 
az előterjesztésben határozati javaslat. Ha úgy dönt a testület, hogy nem módosít, továbbra is a régi 
rendelet marad érvényben, és amennyiben módosítani szeretné, a következő testületi ülésre 
előkészítjük a rendelet módosítását. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ne változtassunk! 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és ügyrendi szavazásra tette fel a kérdést: 
aki egyetért azzal, hogy a képviselők tiszteletdíja 2009. január 1-jétől ne változzon, továbbra is 
maradjon havonta 5.000 Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a képviselők tiszteletdíjának 
összegét nem kívánja módosítani. 
 
 
 
9. Napirend         Szociális szolgáltatások nyújtása (családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres  
                                  házi segítségnyújtás) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétsági Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében megvalósult a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, családsegítés alapellátás szolgáltatás nyújtása. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtáshoz szükséges eszközök kihelyezésre kerültek az igénylők részére, és működnek. 
A rendszerhez történő csatlakozás érdekében a határozati javaslat szerinti határozatot kell 
meghoznunk. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a Rétság Kistérség által megszervezett Szociális 
Alapszolgáltatási Feladatokat Ellátó Társuláshoz, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangú meghozta a következő határozatait:  
 

144/2008. (XII.17.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elhatározta, hogy csatlakozik a 
Rétság Kistérség Többcélú Társulása Szociális Alapszolgáltatási Feladatokat Ellátó 
Társulásához.  
Támogatja, hogy Tolmács településen az alábbi szociális alapellátási feladatok 
2008. december 1-jével bevezetésre kerüljenek: 

a) családsegítés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 
A felsorolt feladatokhoz szükséges költségvetést a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulása biztosítja, úgy, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és a házi 
segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges alapnormatívát a Megmentő Kht-val 
kötött ellátási szerződés alapján, mint áthárított szolgáltatás, a családsegítési 
feladatellátáshoz szükséges alap normatívát pedig Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálattal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.  
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a 
Rétság Kistérség Többcélú Társulással a szociális feladatok ellátására vonatkozó 
megállapodást kösse meg, és abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
10. Napirend  Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, hogy az Önkormányzat saját költségvetése terhére továbbra is vállalja át a Tolmácsi 
Viziközmű, Csatornamű Társulás 2009. évi bankszámla vezetési díját, valamint a 2007. és 2008. évi 
éves beszámoló közzétételének költségtérítését, hiszen a társulásnak nincs anyagi fedezete. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ezt előre tudtuk, hogy így fog működni. Természetes, hogy felvállaljuk a költségeket. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Amíg nem lesz fedezet a társulat számláján, nem tehetünk mást. 
 
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Tolmácsi Viziközmű társulás bankszámla vezetési díját, 
valamint a 2007. és 2008. évi éves beszámoló közzétételének költségtérítését átvállaljunk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

145/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmácsi Viziközmű, 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2009. évi bankszámla vezetési díját 
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átvállalja és a szükséges fedezetet az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmácsi Viziközmű, 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2007. és 2008. évei éves beszámoló 
közzétételi költségtérítés összegét átvállalja és a szükséges összeget a 2008., 
illetve a 2009. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2009. év 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapítványunkkal kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ez évben 162.000 Ft folyt 
be az alapítvány számlájára. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Közzé kell tenni a faluban az alapítvány adószámát, hogy jövő év elején még többen fel tudják 
ajánlani az adójuk 1%-át az alapítványunk részére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megjelentetjük a Kisbíró újságunkban. 
Támogatás iránti kérelmet nyújtott be a „Szív Hangja Közhasznú Alapítvány”. Az Alpolgármester Úr 
utána nézett ennek az alapítványnak, és valóban kórházak részére adományoznak nélkülözhetetlen 
műszereket, eszközöket. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Igen, utána jártam, valós, működő alapítványról van szó, és valóban nélkülözhetetlen eszközöket 
adományoznak többek között a váci kórháznak is. Javaslom a támogatásukat, hiszen a pénzt hasznos 
eszközökre fordítják, és az eszközöz jó helyre kerülnek. Rajtunk múlik, hogy milyen összeget tudunk 
felajánlani. Én 10.000 Ft-ra gondoltam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy 50.000 Ft-os adománnyal támogassuk az alapítványt. Ez most tényleg jó helyre kerül, 
a váci kórház gyermekosztályára. Van más javaslat? 
 
További  javaslat, hozzászólás nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
aki egyetért azzal a javaslattal, hogy önkormányzatunk 50.000 Ft támogatást nyújtson a „Szív Hangja 
Alapítvány” részére, melyből a váci kórház eszközbeszerzéséhez járulunk hozzá, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

146/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szív Hangja 
Közhasznú Alapítvány a beteg gyermekekért, a fogyatékosokért, az 
egészségügyileg rászorultakért” (1213 Budapest, Mogyorós u. 12.) 
kérelmére a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház részére beszerzésre és 
átadásra kerülő műszerek és eszközök beszerzéséhez 50.000 Ft támogatást 
nyújt. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 
összegének az Alapítvány bankszámlájára történő átutalását teljesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Annyit szeretnék még hozzáfűzni ehhez a témához, hogy az utalásnál a megjegyzés rovatba írjuk bele, 
hogy a váci kórház javára szánjuk az összeget, műszer és eszköz beszerzésére. Nehogy más eszköz 
vagy más helyre történő beszerzéshez használják fel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A váci kórház részére beszerzésre kerülő eszköz átadásra telefonon meghívott az Alapítvány 
képviselője, az átadásra 2009. január 12-én hétfőn 14.00 órakor kerül sor a váci kórházban. 

Csehek József munkáltatójaként az önkormányzat nevében szeretnék átnyújtani a részére – munkája 
jutalmazásául – üdülési csekk utalványt. Azt hiszem, mindannyiunk véleménye, hogy nagyon 
megérdemli. Fogadd szeretettel! 
 
Csehek József képviselő 
Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ifjúsági klubnak tervezett támogatási összegből még jár a fiataloknak 50.000 Ft támogatás. 
Megbeszéltem a képviselőikkel, hogy ebből a pénzből veszek nekik egy TV készüléket, és 
megrendeltem az internet és kábel televízió bekötését is. A TV készüléket már megvásároltam 44.900 
Ft-ba került. Az internet és kábel TV bekötése pedig ingyenes, csak a modemet kell megvásárolni, ami 
8.700 Ft. Mindez egy kicsit meghaladta az 50.000 Ft-ot, de úgy gondolom, hogy ez nem nagy 
probléma. El is vitték a készüléket a klubba. 
5 tonna élelmiszert kaptunk, amit pénteken és szombaton szét kell osztani a rászoruló családoknak. 
Kérem a testületi tagokat, hogy aki tud, jöjjön segíteni az osztásban és az átvételi ívek aláírattatásában. 
Bedobunk egy értesítő cédulát a lakóknak, melyben kérjük, hogy jöjjenek a faluházba az 
élelmiszerekért. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Mint tudjuk, a polgárőrségünk januárban fogja ünnepelni 10. évfordulóját. Sokat tesznek, tettek a 
faluért, ezért azt javaslom, hogy erre az évfordulóra plusz támogatást biztosítsunk részükre. Mi lenne 
az az összeg, amivel támogatni tudnánk őket? Én 100.000 Ft-ra gondoltam. Van valakinek más 
javaslata? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én is gondoltam a jutalmazásukra, bár konkrét összeg nem fogalmazódott meg bennem, de a 22 fő 
alapító tag megérdemli a jutalmat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Véleményem szerint ezt az összeget utaljuk át a polgárőrség számlájára, és hadd gazdálkodjanak vele 
úgy, ahogy gondolják. Ne mi döntsük el, hogy mit vegyenek, bár az lehet kikötés, hogy ebből az 
pénzből az alapító tagok kapjanak valamit. 
 
További  javaslat, hozzászólás nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
aki egyetért azzal a javaslattal, hogy önkormányzatunk 100.000 Ft egyszeri külön támogatást nyújtson 
a tolmácsi Polgárőr Egyesület részére, alakulásuk 10. évfordulója alkalmából, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

147/2008. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi Polgárőr 
Egyesület részére fennállásának 10. évfordulója alkalmából 100.000 Ft 
egyszeri külön támogatást nyújt. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatás átutalásáról. 
 
Határidő: a Polgárőrség legközelebbi közgyűlése 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Sátoraljaújhelyi polgármester e-mailt írt minden településnek, azzal a céllal, hogy szeretné elérni a 
Btk. módosítását, szigorúbb büntetéseket kérne bizonyos bűntettekben. Azt kéri, hogy amelyik 
önkormányzat egyet ért a kezdeményezésével, fejléces levélpapíron jelezzen vissza, vagy pedig lehet 
aláírásokat gyűjteni. Természetesen ez nem kötelező, ha akarunk, csatlakozunk, ha nem, akkor nem. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én támogatom ezt a kezdeményezést, de át kell tanulmányozni, hogy melyek azok a pontok, amin 
változtatni szeretne. Ezt most kell eldönteni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Január végéig kell hozzá eljuttatni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Jó, akkor elolvassuk, áttanulmányozzuk, és a következő testületi ülésen döntünk róla. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A következő rendes testületi ülés februárra került tervezésre. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Elviszem ezt a kezdeményező levelet, és átolvasom, aztán egyeztetünk. 
 
A képviselő-testület egyetértett az alpolgármester javaslatával, és egyhangúan felhatalmazta az 
alpolgármestert, hogy tanulmányozza át a felhívást, majd szükség esetén tegyen javaslatot a képviselő-
testület felé. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Azt szeretném elmondani, hogy a temetőben jó lenne kialakítani egy parkolót az autók részére, mert 
jelenleg nem tudnak hol parkolni. Mivel elég meredek az út, természetes, hogy felviszik a 
mozgáskorlátozott hozzátartozót autókkal, ezért javaslom a parkoló kialakítását. 
Több község ravatalozója előtt láttam már azt, hogy lefedik a ravatalozó előtti területet, így az eső, 
vagy a hó elől védve vannak a gyászolók. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó az ötlet, a ravatalozóra vonatkozóan  volt is, és várhatóan lesz is pályázati lehetőség, csak az a baj, 
hogy általában 40 %-os támogatást nyújtanak, és 60%-ot önerőből kell megoldani. Lehet rá pályázni, 
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majd rangsorolni kell, hogy mi a fontosabb. Szerintem a faluház akadálymentesítése is nagyon fontos 
dolog. Meglátjuk, hogy jövőre hogy alakul a költségvetésünk, de mindenképen rangsorolni kell. A 
javaslat különben jó!  
 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek 
tárgyalását. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
  Dudás Gergely           Féjáné Záhorszki Mária 
                             képviselő       képviselő 
 


