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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2009. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2009. február 11-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: 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 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő  
 Loksa János  képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan maradt távol:  Dávid Imre képviselő  
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás József képviselő és Loksa János képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre 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 
 
Napirend 

 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetése Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. A szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet Hajnis Ferenc polgármester 
    módosítása 
 
3. Helyi rendeletek módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját Hajnis Ferenc polgármester 
    képező fő célok meghatározása 
    A körjegyző 2008. évi teljesítményértékelése (szóbeli előterjesztés) 
 
5. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok  Hajnis Ferenc polgármester 
    bérleti díjának felülvizsgálata 
 
6. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése Hajnis Ferenc polgármester 
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7. Tájékoztatás a gyermekjóléti szolgáltatás ellenőrzéséről Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Egyebek 
 
 
 

Napirend előtt      Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok 
végrehajtásáról 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testület döntése alapján megrendeltük Fiat Ducato buszunkat. Sajnos a megrendelésnél 
tudtuk meg, hogy a kihangosító berendezés beszerelése mellé kötelező megrendelni a gyári CD-t, mert 
csak ezzel együtt lehet rendelni a gyárnál. Ez plusz költséget fog jelenteni, 80.000 Ft + Áfa. Kértem, 
hogy ezt e-mailben erősítsék meg, hogy a testület elé tudjam terjeszteni, ezt meg is tették, itt van, 
nézzétek meg. Ehhez kérem majd a testület jóváhagyását. Várhatóan március vége felé mehetünk az 
autóért, akkor jár le a pénzünk lekötése. 
Megkeresett az Extrém Légisport Egyesület, hogy az idén is szeretnék megrendezni a repülős napot. A 
programot most állítják össze, de szeptember 5-6-ra tervezik, és ha mindent összeszednek, akkor 
írásban is kérik a testület hozzájárulását.  
Az önkormányzat ingatlanjainak vagyonbiztosítása borzasztóan elavult volt. Kértem árajánlatokat 
biztosító társaságoktól, de közben kiderült, hogy csak évforduló előtt egy hónappal lehet biztosítót 
váltatni, és az évforduló nem most van. Jelenleg az OTP Garancia Biztosító Zrt-nél van a 
biztosításunk, így tőlük is kértem új árajánlatot minden ingó és ingatlan vagyonunkra, reális értékük 
alapján. Éves szinten 202.000 Ft-os ajánlatot adtak. Ezt sokalltam, és a más biztosítóktól érkezett 
ajánlatok alapján sikerült lecsökkenteni évi 114.000 Ft-ra. Biztosítót váltanunk ez év novemberében 
lehet, mert akkor lesz a biztosítási évfordulónk, akkor ismét kérhetünk más biztosítóktól is 
árajánlatokat, és a legkedvezőbbet választhatjuk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester napirend előtti tájékoztatóját. 
 
 

1. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegnap a bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetét. Átadom a szót Loksa János bizottság 
elnökének. 
 
Loksa János képviselő – bizottság elnöke 
A bizottság döntése alapján gyakorlatilag két változtatást szeretnénk javasolni. A bizottság támogatja 
az iparűzési adómérték csökkentését, hogy vonzóbb legyen a településünk a cégek idetelepülésére. A 
faluház tető-felújításra betervezett összeget viszont javasoljuk inkább áttenni a ravatalozó elé előtető 
készítésére, illetve kikövezni az utat a temetőben. A kikövezést úgy beszéltük meg, hogy szegélykővel 
lenne kirakva, és zúzott kővel lenne feltöltve. A bizottság megítélése szerint ez fontosabb lenne, mint a 
tető-felújítás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bizottsági ülésen megpróbáltunk egy fontossági sorrendet kialakítani. Valóban fontosabb a 
ravatalozó előtt egy előtetőt készíttetni, és a temetőben lévő utat zúzott kővel feltölteni. 
 
Loksa János képviselő – bizottság elnöke 
Ezt a módosítást javasolja a bizottság. Ezen kívül a költségvetés-tervezettel egyetértett a bizottság, és 
elfogadásra javasolja. 
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Csehek József képviselő 
Ha nem csináltatjuk meg a faluház mögött a tetőt, akkor nem lesz fedett, zárt helyen a traktorunk, mert 
a garázsba az új autó kerül. Félek, hogy így a traktorból kilopják a gázolajat, vagy esetleg még a 
rézsűkaszát is. Zárható helyen kell tárolnunk. 
 
Loksa János képviselő 
Azt nézzük, hogy mi fontosabb. Szerintem a ravatalozó előtető jobban kell, hiszen ha temetés van, és 
rossz az idő, nem tudnak védett helyre állni az emberek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Támogatom a bizottság javaslatát. Év közben biztosan alakul még a költségvetésünk, látok esélyt arra, 
hogy mind a két beruházást meg tudjuk valósítani. 
Bízom abban is, hogy az iparűzési adó csökkentése idecsalogat cégeket, és a kevesebb a több elven 
fog működni a javaslat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Attól félek, hogy a temetőben kikövezett úton autókkal is fognak közlekedni. Ezt szigorúan le kell 
szabályozni, hogy csak gyalogos közlekedést engedélyezzünk, hiszen az autókkal tönkreteszik az utat 
és felesleges volt a beruházás. 
 
Loksa János képviselő 
Teljesen igaz, ez felmerült tegnap is a bizottsági ülésen. Ki kell találni valami praktikus védelmet. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Viszont a traktor védelme is fontos. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki láthatja, hogy a költségvetésben sikerült képezni 951.000 Ft tartalékot. Esetleg a tartalék 
terhére meg lehet valósítani mind a két beruházást. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szerintem a temetőben az út lekövezéséhez társadalmi munkát is lehetne szervezni. Ezzel is lehetne 
spórolni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, így is lehet spórolni. A faluház mögötti fedett, zárható rész kialakítására 1.000.000 Ft került 
tervezésre, és nem biztos, hogy ezt az összeget teljes egészében rá kell fordítanunk. Az volna a jó, ha 
ács szakmunkásokat tudnánk felvenni közcélú munkára, így megspórolnánk a bérkiadást. Ebben nem 
nagyon bízom, mert a közhasznú és közcélú munkások alkalmazását módosították, számunkra 
megnehezítették a feltételeket. 
Azt is megtehetjük, hogy az 1.000.000 Ft-ot megfelezzük, és 500.000 Ft lesz tervezve a faluház 
mögötti tetőre, és 500.000 Ft a temetői út illetve a ravatalozó előtető beruházásra. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezt így jó ötletnek tartom, mert valóban fontosak ezek a beruházások. 
 
Dudás Gergely képviselő 
A volt tűzoltószertár, amit jelenleg az önkormányzat garázsnak használ, megfelelne két gépjármű 
parkolására is, ha a volt húsboltnak lefalazott hűtőkamrát lebontanánk. Bár nem tudom, hogy a 
Börzsöny Kontakt Kft. esetleg kialakított-e ott valamit, használja-e. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy tudom, hogy ott most irattárat alakítottak ki. Utána kell nézni ennek a lehetőségnek is, de 
biztosabb, ha tervezünk kiadást erre is. 
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Hámori Imréné képviselő 
Nagyon szépen összeállított és átlátható a költségvetésünk tervezete. Az intézmény nevében 
megígérem, hogy mi is - amin tudunk - jobban fogunk spórolni. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen épület megvásárlására került tervezésre kiadás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a Tolmácsi út 56. és 62. számú házak megvásárlását jelentené, és ezzel megszűntetnénk a közös 
udvart, ha miden épület az önkormányzat tulajdonába kerülne. Egyenlőre úgy néz ki, hogy sikerül 
megegyezni a tulajdonosokkal, bár a hátsó ház tulajdonosa nem elégedett a felkínált összeggel. 
A költségvetéshez kapcsolódóan el szeretném mondani, hogy az iparűzési adóban drasztikus 
csökkentést tervezek. Remélem, ezzel el fogjuk érni néhány cég betelepülését, a munkahely teremtést, 
munkahely megtartást. Az elmúlt évben 14-15 millió forint körül volt az iparűzési adó bevételünk, az 
idén már csak 10 millió forintot terveztünk a költségvetésben, mert 2%-ról lejjebb vinnénk az adó 
mértékét. 
Fejlesztésként még fűnyíró-gép beszerzése van betervezve, megpróbáljuk ezt is pályázat útján 
beszerezni. 
Civil szervezetek támogatására is terveztünk keretet, bár kevesebb összeggel mint tavaly. 
 
Csáthy Rudolf, a polgárőr egyesület elnöke szót kért, a polgármester megadta a szót. 
 
Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnöke 
Örültem volna, ha kapok a költségvetésből egy példányt, hogy tudjam, a polgárőrség milyen 
támogatásra számíthat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A testületnek kiküldött anyag még nem egy elfogadott költségvetés, egyelőre még csak tervezet, most 
fogjuk dönteni róla. Az előterjesztések egyébként elérhetőek a honlapunkon. Természetesen, ha 
döntöttünk, értesítjük az érintett civil szervezeteket. Egyelőre úgy terveztük, hogy a polgárőröknek és 
a nyugdíjas klubnak 170.000 – 170.000 Ft támogatást biztosítunk. 
 
Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnöke 
Szeretném megköszönni a tavalyi 100.000 Ft rendkívüli támogatást, amit a 10 éves évfordulónkra 
kaptunk az önkormányzattól. Ez a 170.000 Ft éves támogatás 30.000 Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt 
évben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos nekünk is megszorításokat kellett bevezetni, ez érződik a támogatások csökkenésén is. Az 
ifjúsági klubbot is 100.000 Ft-tal támogatjuk a tavalyi 150.000 helyett.  
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a 2009. évi költségvetés az előterjesztés szerint elfogadásra kerüljön, azzal a 
módosítással, hogy a faluház mögött tervezett tetőfelújításra szánt 1.000.000 Ft 500.000 Fr-ra kerüljön 
módosításra,  és így a megmaradt 500.000 Ft a ravatalozó előtető valamint a temetői út felújítására 
kerüljön felhasználásra,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2009. (II.16.) 
rendelete 
 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Csáthy Rudolf, a polgárőr egyesület elnöke távozott a képviselő-testület üléséről. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most kérem, hogy mindenki lapozzon az előterjesztés utolsó oldalára, ahol a körjegyzőséggel 
kapcsolatos kiadásokról és bevételekről szóló határozati javaslat található. 
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja  Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot, mely 
szerint a körjegyzőség költségvetésének főösszege 23.634.000 Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

2/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2009. évi költségvetését 23.634 e Ft főösszeggel elfogadja. A 
Körjegyzőség létszámkerete 8,5 fő. 

Kiadások összesen: 23 634 000 Ft

   
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 6 038 000 Ft
                 Körjegyzőség állami támogatás  
4642  Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 556 000 Ft
                Körjegyzőség finanszírozása Tolmács  
4642 Elk. Pénzalaptól átvett pénzeszköz 550 000 Ft
               Bértámogatás  
4642 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 450 000 Ft
             EU parlamenti választás  
37  Intézmény finanszírozás 12 040 000 Ft
            Körjegyzőség finanszírozása Bánk  
Bevételek összesen: 23 634 000 Ft

 

511211 Köztisztviselők alapilletménye 13 405 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 279 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 892 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan) 70 000 Ft
514211 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 619 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 720 000 Ft
514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 576 000 Ft
514291 Köztisztviselők .egyéb költségtérítése  150 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 760 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalma (választáshoz) 12 000 Ft
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 111 000 Ft
52221 Megbízási díj (választási) 50 000 Ft
52222 Tiszteletdíj (választási) 150 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 4 473 000 Ft
5322 Munkaadói járulék 445 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 196 000 Ft
5432 Irodaszer 85 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 100 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 188 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 88 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 225 000 Ft
56223 Reprezentáció 40 000 Ft
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez Tolmács Község Önkormányzatát terhelő 
4.556.000 Ft hozzájárulást a körjegyzőségi megállapodásban rögzítetteknek 
megfelelően átutalja.  

 
Határidő: 2009. év 
Felelős:  polgármester  

 
 
 
2. Napirend        A szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kell módosítanunk a rendeletünket, mert a családsegítés, a házi segítségnyújtás és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Rétság Kistérség Többcélő Társulása útján kerül ellátásra, és ezt a 
rendeletünkben rögzíteni kell. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért a szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2009. (II.16.) 
rendelete 
 
A szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend         Helyi rendeletek módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben mindenki látta a javasolt módosítás lényegét, miszerint ahol a helyi 
rendeleteinkben „Polgármesteri Hivatal” szerepel, ott Bánk-Tolmács Körjegyzőséget kell érteni. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
a helyi rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2009. (II.16.) 
rendelete 
 
helyi rendeletek módosításáról 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   2/2009. (II.11.) jegyzőkönyve 

 7

(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
4. Napirend         A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok 

meghatározása; 
                              a körjegyző 2008. évi teljesítményértékelése (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jegyző asszony elkészítette a köztisztviselők 2008. évi munkájának teljesítményértékelését, melyet 
nekem is átadott véleményezésre. Most a képviselő-testületnek meg kell határoznia, hogy melyek azok 
a fő célok, amelyek alapján 2009. évben történjen az értékelés. Ezeket a célokat tartalmazza a 
határozati javaslat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Végigtanulmányoztam mind a 24. pontot, nagyon alaposan van kidolgozva. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

3/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) 
bekezdése alapján Tolmács Község Önkormányzata, illetve Bánk – Tolmács 
Körjegyzőségre vonatkozó köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2009. évi fő célkitűzéseket az alábbiakban határozza meg. 

 
1. A képviselő-testület 2009. évi munkatervében szereplő napirendekhez 

kapcsolódó előterjesztések elkészítése, a képviselő-testületi döntések 
képviselete, sikeres végrehajtása. 

2. A körjegyzőség székhelyén és telephelyén dolgozó köztisztviselők 
közötti együttműködés elmélyítése, hatékonnyá tétele. 

3. A körjegyzőség székhelye, illetőleg a kirendeltség közötti 
együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékony 
megvalósítása az „egy-szervezet tudat” elvének fenntartása. 

4. A kirendeltségen maradó feladatok végrehajtásának székhellyel történő 
egyeztetése, pontosítása és egységesítése.  

5. A gyakran változó feladatok, jogszabályok ismerete és pontos 
végrehajtása, valamint a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges 
ismereteket megszerzése érdekében a köztisztviselők képzése, 
továbbképzése. 

6. A térségben működő helyi és területi államigazgatási szervekkel való 
kapcsolattartás, jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása. 

7. A képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a 
fejlesztési támogatási forrásokhoz való hozzájutás elősegítése, pályázati 
lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése, illetve a 
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pályázatkészítők munkájának segítése, kiszolgálása a szükséges 
dokumentumokkal.  

8. Az elektronikus hatósági ügyintézés és az elektronikus ügyiratkezelés 
mielőbbi bevezetése érdekében az ehhez kapcsolódó feltételrendszer 
fokozatos biztosítása. 

9. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. 
törvényben foglalt közérdekű adatok elektronikus közzétételének 
folyamatos biztosítása, az adatok aktualizálása.  

10. A 2009. évi Európai Parlamenti választás, valamint az  esetleges 
időközi országgyűlési vagy önkormányzati képviselő választásokkal, ill. 
népszavazással kapcsolatos feladatok szakszerű, határidőre történő, 
zökkenőmentes ellátása. 

11. A körjegyzőség, valamint a társult önkormányzatok 2009. évi 
költségvetési stabilitásának biztosítása, a pénzügyi és számviteli 
fegyelem erősítése, a vezetői ellenőrzés folyamatos biztosítása. 

12. A pénzügyi kötelezettségvállalások kontrolljának és folyamatos 
monitoringjának biztosítása, a külső és belső szerződéses kapcsolatok 
folyamatos, koordinált figyelemmel kísérése. 

13. Az ellenőrzésre jogosult külső szervek ellenőrzési tervében a 
körjegyzőségre, illetve az önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzéseinek 
eredményes és határidőben történő megvalósításának elősegítése. 

14. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 
15. Az esélyegyenlőség biztosításáért a mozgáskorlátozott ügyfelek és a 

kisgyermekkel érkező szülők ügyintézésének bonyolítására alkalmas 
hivatali épület kialakítása érdekében a pályázati lehetőségek figyelése 
és pályázat. 

16. A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, 
továbbfejlesztése. 

17. A köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelmények határidőre történő 
kiadása, valamint az egyéni teljesítményértékelések – a Ktv. 34. §-a 
alapján – határidőre történő teljes körű elvégzése.  

18. A körjegyzőség közszolgáltatási tevékenysége színvonalának emelése, a 
minőségi munka javítása, a hatékonyság növelése, „lakosság-barát” 
közigazgatási hatósági ügyintézés, a közhatalom szolgáltató 
funkciójának kifejezése, humánus és jogszerű hivatali működés; 

19. A körjegyzőség működésében a költséghatékonyság és a takarékosság 
érvényre juttatása. A költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az 
előírások maradéktalan betartása mellett az erőforrások minél szélesebb 
körű feltárása, a racionális gazdálkodás megvalósítása. A 
hulladékszállítási díj, az adóhátralékok, valamint az egyéb lejárt 
határidejű követelések következetes, szigorú behajtása. 

20. Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése, szerepének 
fokozatos növelése az állampolgárok tájékoztatásában. 

21. A körjegyzőség, illetve a társult önkormányzatok működéséhez 
kapcsolódó adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

22. A települések rendezési terveinek és az azok mellékleteit képező 
térképek folyamatos karbantartása, törekedés a rendezési tervek 
digitális formában történő elkészítésére. 

23. A település rendezvényeinek programjainak sikeres összeállítása és a 
lebonyolításban való aktív részvétel. 

24. A szolgálati titok szigorú megtartása. 
 
Határidő: 2009.évben folyamatos 
Felelős:   körjegyző 

 
 
Torma Andrea körjegyző – érintettsége miatt - elhagyta az üléstermet. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet a körjegyző teljesítményértékeléséről. Az értékelést a 
bánki polgármester Úrral közösen készítettük el. Egy-egy teljesítménykövetelményt nullától négyig 
lehet értékelni. Az értékelésünk alapján 104 pontot ért el a körjegyző asszony – ez átlagban 3,35 
pontszám - ami kiváló teljesítményt mutat. 
Szeretném előterjeszteni és kezdeményezni a körjegyző alapilletményének törvényben engedélyezett 
úgynevezett eltérítést. Egyeztettem a bánki polgármesterrel, és 15%-os illetmény-eltérítést javaslunk, 
amit a bánki testület elé is terjesztünk. Úgy gondoljuk, hogy a teljesítménye alapján megérdemli a 
pozitív irányba történő eltérítést, mert nagyon meg vagyok elégedve a munkájával. Ezt a 15%-os 
eltérítést mind a kettő testületnek el kell fogadnia, akkor léphet érvénybe. Bánkon holnap lesz testületi 
ülés, ha mi elfogadjuk és Bánk nem, akkor már nem kaphat eltérítést a körjegyzőnk. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez a béremelés be van tervezve a költségvetésbe? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. A körjegyzőség költségvetése már az emelt összeggel került tervezésre. Ha a testület nem 
fogadja el az emelést, akkor értelemszerűen ennyi megtakarítás keletkezik a körjegyzőség 
költségvetésében. Azt még el szeretném mondani, hogy az alpolgármester Úrral mindig konzultálok az 
ilyen plusz kiadásokról, így most is előre kikérem a véleményét. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én teljes mértékben egyetértek az eltérítéssel. Ha valaki dolgozik, akkor anyagilag is legyen 
megbecsülve, de ez nem csak a jegyzőre vonatkozik, hanem az összes köztisztviselőre. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A körjegyző és a többi köztisztviselő is nagyon szolgálatkész, segítenek mindenben, bármikor hívom 
őket. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a Torma Andrea körjegyző + 15%-os illetményeltérítésben részesüljön, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

4/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43.§ (4) 
bekezdése alapján Torma Andrea körjegyző alapilletményét 2009. március 
1-jétől 15 %-kal megemeli (eltérítés). 
 
Határidő: 2009. március 1-jétől ellenkező tartalmú döntésig folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Torma Andrea körjegyző visszatért az ülésterembe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném tájékoztatni a körjegyző asszonyt, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 15%-os 
illetmény-eltérítést szavazott meg a körjegyző részére. 
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Torma Andrea körjegyző 
Nagyon szépen köszönöm! A jövőben továbbra is igyekszem a legjobb tudásom szerint ellátni a 
tisztségemet! Még egyszer köszönöm! 
 
 
 
5. Napirend          Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy akik most a Béke tér 13. szám alatti ingatlanunkat bérlik, 
megkezdték a saját házuk építkezést, és április végére be is szeretnének költözni. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ha ez valóban így van, akkor én nem emelném meg a bérleti díjukat, ne menjenek el keserű szájízzel. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt is lehetne, hogy ha az ígért időre nem költöznek ki, akkor emelnénk meg a díjat. 
 
Loksa János képviselő 
Legyünk következetesek, és az infláció mértékével növeljük meg a díjakat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Plusz 2.000 Ft emelést javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e más javaslat a Béke tér 13. szám alatti ingatlan bérleti díjára vonatkozóan?  
 
Egyéb javaslat, hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Tolmács, Béke tér 13. szám alatti ingatlan bérleti díja 2009. március 1-jétől 32.000 
Ft/hó legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

5/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
ingatlanok bérleti díját 2009. március 1-jétől a következő módosításig az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 

 Tolmács, Béke tér 13. szám alatti ingatlan: 32.000 Ft/hó. 
 
Határidő:  folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A borház bérletével kapcsolatban az a javaslatom, hogy a korábbi megállapodásunk alapján a felújítás 
ellenében továbbra sem kelljen bérleti díjat fizetniük. A tető állagmegóvását elvégezték. Van-e 
valakinek más véleménye, javaslata? 
Ugyan ez a helyzet a Béke tér 16. szám alatt lévő épületünkkel is. A bérlőkkel kötött megállapodás 
szerint a kölcsönösen elfogadott felújítási összeg 1/3-át, ha jól emlékszem 332.000 Ft-ot „lelaknak” a 
bérleti díjból, és addig csak havi 8.000 Ft bérleti díjat fizetnek. 
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Torma Andrea körjegyző 
Amennyiben ettől el szeretne térni a képviselő-testület, akkor a bérleti szerződést kell módosítani. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az inkorrekt lenne! 
 
További  hozzászólás, kérdés,javaslat,  észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a Borház és a Béke tér 
16. szám alatti ingatlan bérleti díja a bérleti szerződésben és megállapodásban foglaltak szerint 
alakuljon, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

6/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borház pince 
(Tolmácsi út 82.) és a Tolmács, Béke tér 16. szám alatt lévő épületben iroda 
helyiség bérleti díjára vonatkozó feltételeket a bérlővel kötött érvényes 
bérleti szerződésben, és a képviselő-testület korábbi határozataiban foglaltak 
szerint fenntartja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A posta bérleti díja már évek óta nem változott. Mi a javaslat? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Legalább 8.000 Ft/hó bérleti díjat javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelenleg 7.500 Ft/hó. Eddig arra való tekintettel nem emeltünk meg a bérleti díjat, mert közszolgálatot 
lát el. Van-e valakinek más javaslata? 
 
Loksa János képviselő  
Most is közszolgálatot lát el, de ha az épület felújítására költ az önkormányzat, akkor javul a 
színvonal, és kicsit emelhetünk a bérleti díjon. Javaslatom 9.000 Ft/hó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én 10.000 Ft/hó bérleti díjat javaslok. 
 
További javaslat,  hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a posta bérleti díja havi 
9.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 7 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a posta bérleti díja havi 
10.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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7/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
ingatlanok bérleti díját 2009. március 1-jétől a következő módosításig az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 

 Posta (2657 Tolmács, Tolmácsi út 94.):  10.000 Ft/hó. 
 
Határidő:  folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sportcsarnok bérleti díja tekintetében talán Csehek József tud legjobban tájékoztatni minket, hiszen 
ő szedi be a díjat, ő tartja a kapcsolatot a bérlőkkel. 
 
Csehek József képviselő 
Már évek óta nem emeltünk díjat. Véleményem szerint most már lehetne emelni, de az a kérésem, 
hogy ne március 1-jétől, hanem július 1-jétől. A jelenlegi 2.500 Ft/óra díjhoz képest plusz 200 Ft 
emelést javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A környékben mindenhol magasabb árak vannak, mint nálunk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Arra figyeljünk oda, hogy ne legyen veszteséges a bérbeadás! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
3.000 Ft/óra bérleti díjat javaslok. 
 
További javaslat, hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a sportcsarnok terem bérleti díja 3.000 Ft/óra legyen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

8/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportcsarnok 
megnevezésű önkormányzati ingatlan bérleti díját 2009. június 1-jétől a 
következő módosításig 3.000 Ft/óra díjban határozza meg. 
A sportcsarnok használata a tolmácsi lakosok részére díjmentes. 
 
Határidő: folyamatos a következő módosításig 
Felelős: polgármester 

 
 
6. Napirend          Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén már volt egy falugyűlés és közmeghallgatás, de az a szemétszállítás, illetve a kommunális 
adóra fókuszált. Be kell számolnunk a 2008. évi költségvetés teljesítéséről, illetve a 2009. évi 
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terveinkről is. Április végére gondoltam kitűzni ezt a falugyűlést. Legyen hétvégére, péntekre, vagy 
inkább hétköznap? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Legyen szerdai napon. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Április 29. szerdai napra esik. Lehet 18.00 órai kezdettel? 
 
További javaslat, hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a falugyűlés és közmeghallgatás 2009. április 29-én 18.00 órai kezdettel kerüljön 
megtartásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

9/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kitűzi a 
közmeghallgatás és falugyűlés időpontját: 
A közmeghallgatásra és a falugyűlésre egy időpontban, összevontan 2009. 
április 29-én 18.00 órai kezdettel kerül sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás és 
falugyűlés időpontjáról értesítse a lakosságot és szervezze meg a lakossági 
fórumot. 
 
Határidő: 2009. április 29. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend          Tájékoztatás a gyermekjóléti szolgáltatás ellenőrzéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja a gyermekjóléti szolgáltatás ellenőrzésének összegzését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

10/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a 
Tolmács község gyermekjóléti szolgáltatásának 2008. október 28-ai 
vizsgálatáról készült ellenőrzési összegzést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:      - 
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8. Napirend           Bánk-Tolmács Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem a körjegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Magyar Államkincstár jelezte, hogy az Alapító Okiratba rögzíteni kell, hogy a körjegyzőség végez-e 
vállalkozási tevékenységet. Nincs kizárva, hogy végezhetünk, de rögzítettük, hogy jelenleg nem 
végez. Lényegében ezért kell módosítanunk az Alapító Okiratot. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja a Körjegyzőség Alapító Okiratának határozati javaslat szerinti módosítását, vagyis a 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

11/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 39. § (1) 
bekezdése és a 38. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására alapított Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség Alapító Okiratát 2008. január 1-jei hatályba lépéssel az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
3. Alapítás időpontja: 2008. január 1. 
 
9. A Körjegyzőség vállalkozási tevékenysége 

A Körjegyzőség a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében, az 
önkormányzati vagyon hasznosítás érdekében vállalkozási tevékenységes 
végezhet. A vállalkozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti. 
A Körjegyzőség jelenleg vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul - a pontok 
értelemszerű átszámozásával – hatályban maradnak. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség módosított Alapító Okiratát aláírja, és a képviselő-testület 
jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellássa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
9. Napirend           Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az „Egyebek”-ben sok mindent szeretnék megbeszélni. Elsőként: a Palást 2000 Kft. telephely 
bejegyzéséhez kérte a hozzájárulásunkat. A Kft. szeretne telephelyet létesíteni a Tolmácsi út 82. szám 
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alatti ingatlanba, ami az önkormányzat tulajdona. Erre készítettünk egy határozati javaslatot, melyet 
felolvasok: Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Palást 2000 
Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő Tolmács 231 hrsz-ú, természetben a 2657 Tolmács, Tolmácsi 
út 82. szám alatti ingatlant hivatalos irataiban telephelyként megjelölje. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Mivel foglalkozik ez a vállalkozás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy jól menő, nagy építőanyag áruházat működtetnek. Természetesen nem az áruházat költöztetné ide, 
csak telephely lenne itt. Kisebb raktárként használná az ingatlant. Ezt azért is szeretné, mert ha ez 
bejegyzett telephely, akkor az iparűzési adóját meg tudja osztani, mert hallott róla, hogy az a 
szándékunk, hogy az iparűzési adó mértékét csökkentsük, és ez a Kft-nek kedvező volna. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
hozzájárul, hogy a Palást 2000 Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő Tolmács, Tolmácsi út 82. 
szám alatti ingatlant hivatalos irataiban telephelyként megjelölje, és elfogadja a határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

12/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Palást 2000 Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő Tolmács 231 hrsz-ú, 
természetben a 2657 Tolmács, Tolmácsi út 82. szám alatti ingatlant hivatalos 
irataiban telephelyként megjelölje. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetés kapcsán szóba került a betervezett családi ház vásárlás is. A tulajdonosokkal 
megegyeztem, az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges a vásárlásra vonatkozó képviselő-
testületi határozat. Az első házrészt 300.000 Ft-ért tudnánk megvásárolni, a hátsót 150.000 Ft-ért. Erre 
kérném a testület felhatalmazását. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy a Tolmács, Tolmácsi út 56. és a Tolmácsi út 62. szám alatt lévő ingatlanokat az önkormányzat 
megvásárolja összesen 450.000 Ft értékben, és felhatalmazza a polgármestert, hogy ez ügyben eljárjon 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

13/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Tolmács Község Önkormányzata a Tolmács 217/2 helyrajzi számú 
lakóház megnevezésű, 72 m2 területű, és a hozzá tartozó Tolmács 215 
helyrajzi számú, beépítetlen terület megjelölésű (valóságban kert) 414 
m2 területű ingatlanokat, valamint a mindezekhez tartozó Tolmács 
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217/1 helyrajzi számú közös udvar megjelölésű belterületi ingatlannak 
tulajdonra eső illetőségeit – az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló helyi rendeletben lakás megvásárlására 
biztosított felhalmozási kiadás terhére - az alábbi feltételekkel 
megvásárolja: 

• vételi ár: 300.000 Ft; melyből: 
–  9.500 Ft tőke és 9.304 Ft késedelmi pótlék a 217/2 

helyrajzi számú ingatlant terhelő jelzálog törlése 
érdekében közvetlenül a Nógrád Megyei Illetékhivatal 
javára kerül kifizetésre, és az eladó részére járó 
vételárból ezen összegű tartozás levonásra kerül. 

• az adásvételi szerződés megkötésével járó költséget, valamint 
az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog változásával együtt járó 
költségeket a vevő viseli; 

• a vevő az adásvételi szerződés aláírása napján birtokba veheti 
az ingatlant. 

A képviselő-testület megbízza és meghatalmazza dr. Dobsonyi László 
ügyvédet (2651 Rétság, Kossuth u. 1.) az adásvételi szerződés 
elkészítésével, ügyvédi ellenjegyzésével, és az ügylettel kapcsolatos 
földhivatali eljárásban való képviselettel. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek 
megfelelő adásvételi szerződést aláírja. 

 
Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iparűzési adóval kapcsolatban szeretném, ha egy kicsit propagálnánk ezt a tényt, hogy jelentősen 
szeretnénk csökkenteni az adó mértékét. Jó volna minél több vállalkozót ide csábítani. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Van esélyünk arra, hogy a vállalkozások ide telepítsék a székhelyüket? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kicsit érdeklődtem és puhatolództam vállalkozóknál, szerintem van. 
 
Loksa János képviselő 
Amit az ipari parkban hallok, az bizony nem a legjobb hírek közé tartozik. A cégek nagyon rossz 
helyzetbe kerültek, és nem biztos, hogy a magas iparűzési adót ki tudják fizetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az adócsökkentést a márciusi testületi ülésre szeretném napirendre tűzni. Addig mindenkit kérek, 
hogy gondolkodjon el rajta, mert ez egy komoly döntés lesz. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény  nem volt. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következőkben az iskolával kapcsolatosan szeretnék a képviselők elé terjeszteni egy lehetőséget. 
Jelenleg az alsó tagozatunk a rétsági általános iskola tagintézményeként működik. Tudomásomra 
jutott, hogy a rétsági önkormányzatnak nem igazából tetszik ez, pedig még spórolunk is nekik, mert 
800.000 Ft hoz a tagintézmény az önkormányzat költségvetésébe. Borsosberényben 2009. szeptember 
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1-jén indul egy 1-8 osztályos katolikus egyházi iskola. Megkeresett Busai István borsosberényi 
polgármester Úr, hogy a tolmácsi iskola esetleg lehetne ennek az egyházi iskolának a tagintézménye. 
Ezzel kapcsolatban jártunk a váci püspökségen, és valóban lehetünk tagintézmény. Ahhoz, hogy ebben 
tovább intézkedjünk, és a kérdéssel részletesebben foglalkozzunk, a képviselő-testület elvi 
szándéknyilatkozata szükséges. Az egyházmegye részéről úgy nyilatkoztak, hogy minden további 
nélkül hozzájárulnak, hogy tagintézmény legyünk. Természetesen a szülőket meg kell kérdezni, hogy 
mi erről a véleményük. A jelenlegi tanárokat is átvenné az egyház, amennyiben a katolikus iskola által 
felállított értékrendet elfogadják. Az önkormányzatunk ezzel 2,5 millió forintot spórolna, mivel az 
egyház felé nem kell hozzájárulást fizetnünk, szemben azzal, hogy Rétság felé jelenleg évi 2,5 millió 
forintot fizetünk a tagintézmény fenntartásához. Amennyiben úgy döntünk, hogy elvi hozzájárulást 
adunk a Borsosberényi katolikus iskola tagintézményének létrehozásához, akkor eljön az 
egyházmegye oktatási referense, és szülői értekezlet keretében mindenről tájékoztatja az érdekelteket 
és érdeklődőket, ha kell, külön a tanítókat is. Ennek a tagintézménynek az is az előnye lenne, hogy az 
1-4. évfolyam nem összevont osztály lenne. Természetesen, ha a 4. osztály után a szülő oda viszi a 
gyermekét, ahová szeretné, nem kötelező Borsosberénybe, bár a borsosberényi polgármester vállalja, 
hogy ingyen iskolabusszal szállítják oda a gyerekeket. 
Mi a véleménye a tisztelt képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban? 
 
Loksa János képviselő 
Szerintem nem túl jó ez a lehetőség, és nagy a távolság. Fel tudja bontani Rétság a társulási 
megállapodást, ha ezt Tolmács nem akarja? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem, ha mi nem tudunk nekik fizetni, akkor minden további nélkül felbonthatja a szerződést. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A társulási megállapodást úgy tudja megszüntetni, ha kilép a társulásból. Nem hiszem, hogy erre sor 
kerülne, ez irracionális lépés lenne, hiszen nem tudnánk igénybe venni a társulás után járó állami 
normatívát, ami nem kis összeg, és úgy gondolom, hogy Rétság Város Önkormányzata a mai 
gazdasági helyzetben nem engedheti meg magának, hogy egy működő társulást felmondjon.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Öt éven keresztül voltam az intézmény vezetője, egy intézmény volt az óvoda és az alsó tagozatos 
iskola. Ez nagyon jó kis közösség volt, és ezt egy állami döntéssel szétrombolták. Most, igazság 
szerint ennek az iskolának igazából nincs gazdája, igaz, a rétsági iskola tagiskolájaként működik. Van 
egy tagintézmény vezető, aki jóformán itt sincs, a rétsági testület pedig csökkenteni akarja az iskola 
költségeit. Én fontosnak tartom, hogy legalább alsó tagozat továbbra is legyen Tolmácson, és erre a 
szülőknek is ígéretet tettünk annak idején, hogy mindent elkövetünk ennek érdekében, ameddig csak 
lehet. Tolmács egy vallásos község, és úgy tudom, hogy hittanra minden gyermek jár, szerintem nem 
fog gondot okozni a szülőknek, hogy esetleg egyházi iskolává alakulunk át. Az iskola léte fontos egy 
ilyen kis faluban is. Támogatom, hogy maradjon alsó tagozatunk. Az alsósok minden 
rendezvényünkön szerepelnek, fényt visznek az életünkbe, ha megszűnik az iskola, ezt is elveszítjük. 
Ha Rétsággal nem tudunk közös nevezőre jutni, akkor legyen az egyház által működtetett iskola. Ez a 
véleményem, pedig én nem vagyok vallásos. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétság városban sajnos gondok vannak az önkormányzatnál, legalábbis ezt hallottam több képviselőtől 
is. A társulással kapcsolatban olyan hírek járnak, hogy szeptember 1-jétől tőlünk is pénzt szeretnének 
kérni, nem csak a tagintézményi hozzájárulást. 
Nekünk most egy elvi döntést kell hoznunk, nem véglegeset. Ha a szülők több mint 50%-a úgy dönt, 
hogy nem kell az egyházi iskola, akkor nem lesz. 
 
Loksa János képviselő 
Ha a rétsági társulásból kilépünk, akkor oda már nem lesz visszaút. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskola társulásból nem szeretnénk kilépni, csak a tagintézményt megszűntetni, mert most úgy tűnik, 
hogy nyűg vagyunk a nyakukon. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ahhoz, hogy jól tudjunk dönteni, még sok információt kell beszereznünk. Tudni kell mindennek az 
előnyét és a hátrányait is, csak akkor tudunk mérlegelni. Most én is úgy gondolom, mint Hámori 
Imréné képviselő társam, hogy gazdátlan az intézmény, mióta tagintézményként működik. Az állam 
szétverte a kisiskolák intézményét, erre megoldásul szolgálhat az egyházi működtetésű iskola. Az 
önkormányzatoknál kevés a pénz, ez érződik Rétságon is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hétfőn 16.00 órakor lesz Borsosberényben egy összevont szülői értekezlet, ahol az egyház részéről is 
lesznek meghívottak, és én is kaptam meghívást. Szeretném, hogy mi is képviseltessük magunkat. 
Kérem, aki tud, jöjjön el, és többet megtudunk az egyházi iskoláról. Nógrádsipeken már 2 éve 
működik ilyen iskola, és eljön a polgármester és az intézményvezető is, akik el fogják mondani az 
előnyeit, hátrányait, tapasztalatokat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez a javaslat jó, több információhoz juthatunk. A szülőket pedig mindenképpen meg kell kérdezni – 
nem csak azokat, akik jelenleg érdekeltek - hogy mi a véleményük. Akarnak, vagy nem akarnak 
egyházi iskolát Tolmácson, és a testületnek ennek figyelembe vételével kell meghozni a döntést. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rétságon igazgató váltásra készülnek, ki is írták már a pályázatot. Szerintem nehéz helyzetbe 
kerülhetünk mi is, és nekik sem könnyű. Nagyon át kell gondolnunk a döntést. Tudom, hogy a szülők 
nem akarják messzebbre utaztatni a gyermekeiket, ha nem muszáj. A szülőket tényleg meg kell 
kérdezni. 
 
Loksa János képviselő 
Nem tudunk elég okosan dönteni, hiszen nem tudjuk, hogy például Rétságon milyen változások 
következnek be. Akár a hozzáállás szempontjából, akár az intézményvezető személyében. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt sem lehet tudni, hogy Rétság város két év múlva milyen hiánnyal fog küzdeni, és mennyi 
támogatást fog kérni tőlünk az intézmény fenntartására.. 
Az egyházi értékrend betartásával, elfogadásával egy tanár is több példát tud mutatni a diákoknak. Az 
alsó tagozat itt maradna helyben, felsőbe pedig nem kötelező Borsosberénybe íratni a gyermekeket, 
mehetnek Rétságra is, szabad iskolaválasztás van. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Erről van szó, így igaz. Nem kötelező Borsosberénybe menni! 
 
Loksa János képviselő 
Nekem a józan ész még mindig azt diktálja, hogy inkább Rétsághoz kell kötődnünk. Lehet, hogy ez 
nem helyes, de nekem ez a véleményem. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Hogy őszinte legyek, én is így vagyok vele. Rétsághoz mi jelentkeztünk, hogy társulást szeretnénk 
velük létrehozni, most pedig minket kerestek meg, hogy legyünk tagintézményei a borsosberényi 
egyházi iskolának. Ha változtatni akarunk, most megtehetjük. Nem lehetséges, hogy önálló egyházi 
intézmény legyen az alsó tagozatunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom, kevés információm van még erről. Most csak egy elvi döntés meghozataláról van szó, ez 
utána még sokszor fogunk a részletekről tárgyalni. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én azt mondom, hogy előbb tájékozódjunk bővebben, és utána döntsünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor is kell most egy elvi döntést hozni, ami nem kötelez minket semmire, csak lesz egy 
irányvonalunk, hogy tovább tárgyaljunk ez ügyben. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jelenleg úgy érezzük, gazdátlan az intézmény, nehogy így járjunk a Borsosberényi iskolával is. Utána 
kell érdeklődni! Ide is kell egy tagintézmény vezető. Ki fogja kinevezni az intézmény vezetőt és a 
tagintézmény vezetőt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen a fenntartó, az egyházmegye fogja kinevezni. Két tanítót szeretnének alkalmazni 
Tolmácson, és az egyik lenne a tagintézmény vezető. Biztosan szükség lesz túlórákra, de az ki lesz 
fizetve a részükre. Ezt az ígéretet kaptam. A Vatikáni Egyezmény alapján tanítanának. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem a Kjt. alapján kerülnek alkalmazásra a pedagógusok, hanem a munka törvénykönyve alapján, így 
a túlórák elszámolása másként alakul, rugalmasabban meg tudják oldani. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha ezzel mellé fogunk, megnézhetjük magunkat! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ezért kell még több információhoz jutnunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért kell most egy elvi döntést hozni, és utána bele lehet mélyülni, hogy mi hogyan lesz. Ha most úgy 
döntünk, hogy nem kívánunk ezen az úton elindulni és ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor fölösleges 
bizonyos dolgoknak utána járni, szülőket összehívni, mert akkor nincs értelme az egésznek. Ha úgy 
döntünk, hogy foglalkozzunk ezzel a lehetőséggel, mert nem zárkózunk el a katolikus iskola 
megszervezése elől, akkor marad időnk, hogy mindennek utánajárjunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nagyon fontos lesz a szülőket betűről-betűre tájékoztatni, hogy mi vár majd a gyermekeikre. Nekik 
kell dönteni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Igen, és ez így is van jól, hiszen bármilyen döntést hozunk mi képviselők, azt a szülők döntése alapján 
fogjuk megtenni, akkor nem érhet minket olyan vád, hogy esetleg miattunk zárt be az alsó tagozatunk. 
Különben lehet, hogy a borsosberényi szülők nem kérnek az egyházi iskolából. Most még semmi nem 
biztos. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy elvi szándéknyilatkozatot hozunk a Borsosberényben 2009. szeptember 1-jétől alakuló 
egyházi iskolához tagintézményként történő csatlakozás ügyben, tehát hogy elvileg szándékunkban áll 
a katolikus tagintézmény Tolmácson történő létrehozást támogatni, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
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14/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolai 
oktatás átszervezéséhez kapcsolódóan az alábbi elvi döntést (szándéknyilat-
kozatot) hozza. 

A képviselő-testület – elsősorban gazdasági és erkölcsi szempontok folytán - a 
tolmácsi 1-4. osztályos általános iskolai oktatás átszervezését tervezi az 
alábbiak szerint: 

 a Rétság Általános Iskola Intézményfenntartói Társulás által 
fenntartott, az Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének 
megszüntetése; 

 Tolmács településen jelenleg fenntartott 1-4. évfolyammal működő 
tagintézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek ingyenes 
használatba adása a váci Katolikus Egyházmegye fenntartásában 
Borsosberény településen 2009. szeptember 1-jétől esetlegesen 
létrejövő Katolikus Általános Iskola tolmácsi tagintézményeként 
történő működtetéshez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tolmácsi általános 
iskolai oktatás átszervezése érdekében folytasson tárgyalásokat a váci 
Katolikus Egyházmegye, valamint a szervezés alatt álló Borsosberényi 
Katolikus Iskola illetékes képviselőivel, szervezzen falugyűlést a lakosság 
tájékoztatása és a lakosság véleményének megismerése érdekben, tegye meg 
a szükséges lépéseket, szerezze be a szükséges véleményeket, és a Rétság 
Általános Iskola tolmácsi tagintézményének esetleges megszüntetéséhez 
szükséges döntés meghozatala céljából a kidolgozott javaslatot – döntés 
céljából – terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Dudás Gergely képviselő 
Valamelyik nap voltan az iskola udvarában, és láttam, hogy a folyosón végig szimpla üvegezésű régi 
ablakok vannak, ezért télen nagy a hőveszteség. Szerintem illene már kicserélni, főleg ha pályázati 
támogatást is kaphatnánk hozzá. Jó lenne pénzt szorítani rá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg látjuk, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra, és hogy tudunk-e valahonnan átcsoportosítani. 
Ha továbbra is működni fog Tolmácson az alsó tagozat, akkor még akadálymentesíteni is kell majd az 
épületet, mert az kötelező. Rendben, ezt a javaslatot szem előtt tartom. 
 
 
Csehek József képviselő 
Lakossági kérést továbbítok, mégpedig, hogy az iskola kapu előtt a járdán közlekedők 
figyelmeztetésére kerüljön kihelyezésre egy „Vigyázz autó” tábla. Elég veszélyes így tábla nélkül. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, rendelünk. 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
A farsangi jótékonysági bált – ami az intézmény, azaz a gyermekek javára lesz fordítva - 2009. február 
21-én tartjuk, és szeretettel meghívok minden képviselő társamat, és természetesen a körjegyző 
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asszonyt és a polgármester Urat is. A bálra 60.000 Ft a zenekar, és azt kérném a szülők nevében, hogy 
az önkormányzat a felét fizesse ki, ezzel is támogatva a gyermekeket. Van erre lehetőségünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetésben kulturális rendezvényekre terveztünk keretösszeg, már csak azért is, mert az idén 
szeretném, ha két napos rendezvénnyel ünnepelnénk meg a falunapunkat. Ennek érdekében már 
tárgyaltam a fiatalokkal és Havasréti Pállal, akit nyugodtan nevezhetünk program-igazgatónak. 
Szívesen várom még az ötleteket, hogy mit is szervezzünk az első napra. A második nap a népzene 
jegyében fog telni, hagyományőrzés címén. Úgy tervezem, hogy a május 1-jei ünnepünkön nem 
szervezünk olyan nagy kiadással járó rendezvényt, mint eddig, és inkább a falunapon legyen több 
rendezvény. Természetesen a testület elé hozom majd mind a két rendezvény javaslatát. Ezen kívül az 
idősek napja rendezvény költségeit is szeretném, ha lecsökkentenénk. Úgy gondolom, hogy nem kell 
nótaénekeseket hívnunk, van nekünk népdalkörünk. De majd ezt is eldönti a testület.  
A falunapra visszatérve: az első nap a fiatalok részére kedvezne, a fiatalok röplabdázni szeretnének és 
közös futás terveztek, de még a kerékpározás is felmerült. Örülök, hogy ilyen lelkesek a fiataljaink, jó 
a hozzáállásuk. Estére pedig diszkót szeretnének. A második napon lenne ebéd, illetve a Téka együttes 
fellépését kell állnunk. Természetesen tervezem meghívni a környékbeli néptáncosokat és népdal 
köröket is, és Tereskéről Pista bácsit, a kecskedudást. Beszélgettünk az Alpolgármester Úrral, és 
megpróbál Székelyföldön testvérfalut találni nekünk, és ha addig összejön a testvérkapcsolat, akkor 
őket is meghívnánk. Este pedig tűzijáték lenne, mint tavaly. Tavaly a tűzijáték 300.000 Ft-ba került. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor kap az intézmény támogatást, vagy nem? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én azt javaslom, hogy azt a 30.000 Ft-ot adjuk oda, ez talán nem borítja fel a költségvetésünket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt gondolom, hogy ennyivel támogathatjuk a gyermekeket. 
 
Több hozzászólás, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a gyermekek javára 
szervezett jótékonysági farsangi bál zenekari költségéhez 30.000 Ft támogatást nyújtsunk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

15/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi óvoda és a 
tolmácsi általános iskolai tagintézmény javára a jótékonysági farsangi bál 
zenekari költségeire 30.000 Ft támogatást biztosít. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A Polgármester Úr már célzott a testvérfalu kapcsolat kialakítására. Magamra vállaltam, hogy 
körülnézek ebben az ügyben. Felvetődtek különböző országok, de maradtunk a Székelyföldnél. 
Vannak kapcsolataim kint, és érdeklődtem, de azzal a faluval, amelyre én gondoltam, nem fog 
sikerülni a kapcsolat-teremtés, hiszen már van nekik kettő testvértelepülésük. Körülnéztem az 
interneten is, és akik fenn vannak, azoknak szintén van már akár 10-15 testvér falujuk is. Bízom 
benne, hogy találunk egy olyan települést, akiknek még nincs, vagy aki hajlandó velünk 
együttműködni. Felvettem a kapcsolatot néhány település polgármesterével, ezeknek általában 1-2 
testvérfalujuk van, de nyitottak felénk is, Magyarországról örömmel várnak bármilyen kapcsolat 
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felvételt. A hivatalos kapcsolatfelvétel az önkormányzaton keresztül történik, utána a klubok és a 
családok tartják életben a kapcsolatot. Fel kell térképeznünk, hogy kik azok a családok községünkben, 
akik alkalomadtán fogadni tudják a testvér faluból érkező vendégeket, és fordítva is, hogy ha mi 
megyünk, minket kik tudnak fogadni. Ezek az utazások általában egy évben egyszer fordulnak elő, 
például falunap alkalmából, vagy búcsúk alkalmából. Ott is vallásosak az emberek, nem feltétlenül 
katolikusok, de ilyen alkalmakkor ott lehetnek a testvér települések is. Nálunk úgy néz ki, hogy az 
ifjúsági klub most jól működik, néptáncolni is szeretnének. Székelyföldön ezeket a hagyományokat 
jobban ápolják, ez irányban is fel lehet venni velük a kapcsolatot. Döntsük el, hogy támogatjuk-e ezt a 
elképzelést, vagy sem, intézzük-e tovább, vagy sem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha támogatjuk ezt a kezdeményezést, akkor majd a kisbuszunkkal ki tudunk menni egy delegációval, 
és személyesen fel tudjuk venni a kapcsolatot, és onnantól kezdve lehet élővé tenni, azt gondolom. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én szívesen fogadok családot. Ki az, aki szintén tudna befogadó lenni? 
 
A képviselők közül többen (Hajnis Ferenc polgármester, Féjáné Záhorszki Mária, Hámori Imréné) 
jelezték, hogy nyitottak az esetlegesen székelyföldi testvértelepülésről érkező vendégek családi körben 
történő fogadására 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Egy kicsit mindenki érdeklődjön a saját környezetében, és biztosan lesz elég befogadó család. Erre fel 
kell készülnünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem a véleményeket, hogy elinduljunk-e ezen az úton? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az a véleményem, hogy igen. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szerintem így egy kicsit többet tudunk megőrizni a múltunkból, a hagyományunkból. Arra 
mindenképpen jó. Olyan településeket próbáltam keresni, ahol magyarul beszélnek az emberek, tehát 
magyar lakta falvak. Tőlünk kb. 700 km-re található településekről van szó. Ha sikerül felvenni velük 
a kapcsolatot, utána megpróbálhatnánk a felvidéki magyarsággal is. Szép lenne, ha népzenei napok 
keretében össze tudnánk jönni itt, Tolmácson. 
 
További  hozzászólás, kérdés, vélemény  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki támogatja, 
hogy létesítsünk Székelyföldön testvérfalu kapcsolatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
16/2009. (II.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, 
hogy a romániai Székelyföld arra nyitott településével testvér-települési 
kapcsolatot kíván kialakítani. 
A képviselő-testület a kapcsolatfelvétel előkészítésével megbízza és 
felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert és Balázs János Ferenc 
alpolgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Hámori Imréné képviselő 
A március 15-ei megemlékezésről még nem esett szó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén vasárnapra esik március 15-e, és aznapra terveztem a megemlékezést is. A Plébános Úrral is 
beszéltem már erről, mivel Kovács Géza Atya a falu díszpolgára, és ilyenkor emlékezünk meg róla is. 
A népdal kör és az ifjúsági klubos már készül erre a megemlékezésre. Én beszéd helyett inkább azt 
javasolnám, hogy megvan DVD-n, amikor Géza Atya átvette a díszpolgári címet, ebből kellene 
összevágni egy rövidített filmet, és azt levetíteni. Vagy elég lenne a félórás műsor, és utána a gyertyás 
megemlékezés az emléktáblánál?  
 
Hámori Imréné képviselő 
A fiatalok engem is megkerestek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magdi, ha felvállalod a szervezést, már Rád is van bízva! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azért szerettem volna tudni az időpontot, mert az alsó tagozatos iskolásokkal készülök egy kis 
műsorral, és megkerestek az ifjúsági klubosok is, és most velük is készülök. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A népdalkör pedig Kossuth nótákat tanul, azt kívánjuk előadni az ünnepségen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hány órakor tartjuk? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Legyen 17.30 órai kezdettel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, a március 15-ei megemlékezésre 2009. március 15-én 17.30 órakor kerül sor. Egyetértenek a 
képviselők ezzel a javaslattal? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a március 15-ei megemlékezés időpontjára vonatkozó 
javaslattal. 
 
 
További 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  Loksa János 
 képviselő  képviselő 


