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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
6/2009. számú 

 
J E G Y ZŐK Ö N Y V E  

 
Készült: 2009. április 22-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 
 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 Csehek József képviselő és Loksa János képviselő legyen. 
A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban annyi változás lenne, hogy az Ifjúsági Klub vezetői jelezték, hogy 
más elfoglaltságuk miatt nem tudnak eljönni, ezért javaslom, hogy az első napirendi pontot töröljük. 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 2008. évi költségvetésének  Hajnis Ferenc polgármester 
 módosítása 
  
2. Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Hajnis Ferenc polgármester 
    szóló beszámoló 
 
3. Beszámoló Bánk -Tolmács Körjegyzőség 2008. évi                  Torma Andrea körjegyző 
 működéséről, gazdálkodásáról 
 
4. Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2008. évi működéséről Hajnis Ferenc polgármester 
    gazdálkodásáról 
 
5. Bánk -Tolmács Körjegyzőség Alapító Okirata                             Torma Andrea  körjegyző 
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6. Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okirata Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Közbeszerzési terv Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat   Hajnis Ferenc polgármester 
 Alapító Okirata 
 
10.Tolmács község középtávú sportfejlesztési  Hajnis Ferenc polgármester 
 koncepciója 
 
11.Tájékoztató az óvodai étkeztetés jelenlegi helyzetéről Hajnis Ferenc polgármester 
 
12.Egyebek 
 
 

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

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyorosziban a Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálati ülésén arról  tárgyaltak a polgármesterek, 
hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat egy pályázatot szeretne benyújtani egy korábban 
megvásárolt épület – a volt bölcsőde – felújítására. Az első elképzelés szerint ehhez a beruházáshoz 
semmilyen önerőt nem kértek volna a társtelepülésektől, viszont az ülésen kiderült hogy mégis kellene 
önerő, lakosonként 120 Ft. Az a döntés született, hogy senki nem ad önerőt, hanem egy kedvező 
kamatozású hitelt vesznek fel, amit a Társulás a saját költségvetéséből fizet majd.  
A rétsági kistérség rendkívüli ülésén arról döntöttünk, hogy Rétság Város Önkormányzata igényeli az 
iskolabuszt. Ezt nem a települések pályáznák, hanem a Kistérségi Társuláson keresztül történne, és 
ehhez kell a Kistérségi Társulási Tanács hozzájárulása, határozata. Rétság Város Önkormányzata 
minden önerőt bevállalt, ami jegyzőkönyvben rögzítésre került.  
Látható, hogy már építik a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. Ezzel kapcsolatosan bejelentés 
érkezett: a két kijelölt helyszín közül a panzió előtti részre vonatkozóan Dávid Ferencné bejelentést 
tett, hogy mit képzelünk mi, és személyesen én is, mert az állítása szerint az ő területén folyik az 
építkezés. Bírósággal fenyegetőzött, és azzal, hogy ő ezt nem hagyja annyiban. Volt a Jegyző 
Asszonynál is, és úgy ment el, hogy írni fog egy levelet a képviselő-testületnek, és be is jön az ülésre. 
Eddig még sem levél nem érkezett, se nem jött el az ülésünkre. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, 
hogy teljes egészében közterületen folyik az építkezés. 
Tájékoztatlak benneteket, hogy megjelent egy pályázati lehetőség, és ilyen beruházásról nem 
döntöttünk a költségvetés elfogadásakor. Dudás Gergely képviselő vetette fel annak idején, hogy ha 
lesz pályázati lehetőség az iskolai és óvodai ablakok cseréjére, felújítására, akkor feltétlen próbáljuk 
meg. Volt egy pályázati lehetőség óvoda és iskola infrastrukturális fejlesztésére, melybe beleférnek a 
nyílászárók cseréi is. Tudni kell, hogy csak az óvodára tudtunk pályázni, mivel az iskolánk jelen 
pillanatban is Rétság Város fenntartása alá tartozik. Nem akartam ismét olyan nehéz helyzetbe kerülni, 
mint az orvosi rendelő pályázatánál, hogy Rétságon keresztül pályázzuk meg az iskola fejlesztését. 
Egyébként a Börzsöny Kontakt Kft. az iskolai ablakokra vonatkozóan is elkészítette a költségvetést. A 
Börzsöny Kontakt Kft-n kívül még két másik árajánlatot szereztem be. Az iskolai ablakcseréhez 1 
millió 900 ezer Ft körüli összeget kellene hozzátenni ahhoz, hogy teljes egészében ki legyenek 
cserélve a nyílászárók.  Ez egy előre finanszírozott pályázat, és úgy néz ki, a pályázatunk jó úton 
halad. A költségvetésben 500 ezer Ft szerepel a ravatalozó előtető kialakítására, ha ezt elhalasztanánk, 
akkor már 500 e Ft-ot oda tudnánk tenni az iskolai ablakcseréhez. Megkérdeztem a Plébános Urat,  
ebben az évben nem szeretne pályázni a templom felújításra, tehát az erre a célra elkülönített 500 e Ft-
ot szintén fel lehetne felhasználni az iskolához. Tény viszont az is, hogy a költségvetésünkhöz képest 
plusz kiadásunk volt a Béke utcai ivóvíz-vezeték közterületre történő kihelyezése. Ezt a munkát 830 e 
Ft-ért vállalta a Vízmű, és 120 e Ft volt a földmunka. Így került 950 e Ft-ba.  
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A közelmúltban az iskolai oktatás átszervezésének előkészületei folytak. Érkezett egy több szülő által 
aláírt kérelem,  hogy nem szeretnék a katolikus iskolát, annak ellenére, hogy a tolmácsi iskola szülői 
munkaközösségének többségének az volt a véleménye, hogy legyen Katolikus fenntartású iskola. A 
Katolikus Egyház is végzett egy felmérést, ahol szintén többségben volt az igen. Ennek ellenére a 
Katolikus egyház elállt az iskola alakítási szándékától. Szeretném felolvasni a Katolikus Egyháztól 
kapott levelet. 
A polgármester felolvasta a Katolikus Egyháztól kapott levelet. A levél a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Tehát a Katolikus Egyház elállt attól, hogy átvegye a Tolmácsi intézményt. Innentől kezdve azt 
gondolom, ha Tolmácson megszűnik az iskola, akkor az a szülők felelőssége lesz, azoké, akik most 
ennyire ellenezték az átszervezést. Engem egyébként nem kerestek meg a szülők ezzel a levéllel - bár 
én is szülő vagyok - hogy aláírjam vagy nem, és hangsúlyozom, hogy van olyan aláíró is közte, aki 
egyébként igent mondott az egyház által végzett felmérésnél. Nem akarom ezt az egészet minősíteni.  
Szeretném, ha véleményt mondanátok ez ügyben! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azt gondolom, ez a szituáció felszínre hozott egy-két dolgot, főként a tagintézmény-vezető körül. 
Szülők, pedagógus kollégák mondtak véleményt, hogy nem úgy működik, működött a vezető, ahogy 
ez elvárható lenne egy tanintézmény vezetőtől. Egyrészről előjött, hogy nagy megelégedéssel vannak a 
pedagógusok tekintetében, másrészt előjött, hogy minősíthetetlen, ahogy egyik-másik tanár a 
gyerekekkel beszél. Óhatatlanul van ennek az egésznek egy hozadéka, ha más nem, az iszapot jól 
felkeverte, és én azt gondolom, ezek mellett nekünk, mint önkormányzatnak és mint fenntartónak nem 
kell szó nélkül elmenni. Nekem az az észrevételem, hogy sajnálom, hogy nem jött el a két meghívott 
pedagógus. A gyerek oktatása és nevelése számomra két különböző dolog. Az oktatással a gyerek fejét 
töltöm a tudománnyal, a nevelés pedig az, amikor végigmegyek a folyosón vagy az utcán én, mint 
felnőtt, és példát mutatok. Az  oktatási munkába nem is tudok és nem is akarok beleszólni, mert nem 
kompetenciám, míg nevelésben, azt hiszem, kijött egy-két dolog. Amikor az intézet életéről volt szó, 
és itt volt egy összevont szülői értekezlet, nem volt itt a tagintézmény-vezető. Volt egy másik szülői 
értekezlet, amit ők maguk forszíroztak, azon sem volt itt. 
Folyamatosan egyoldalúan tájékoztatta az embereket, annak az esélyét sem adta meg, hogyha eljött 
volna, át tudjuk beszélni, és jobban átláthatta volna. Számomra így a nevelői oldal részéről a 
tagintézmény-vezető asszony elcsúszott. Akár a választásokon vagy bármikor, felvállaltam, hogy 
vannak bizonyos pozíciók, ahova ha lehet, mintaértékű embereket kell kinevezni, és a nevelőmunka 
talán ilyen lenne. Nekem a nevelői oldalról az intézményvezető-helyettes Asszony elcsúszott. Nem 
tudom, nekünk, akik csak tagintézmény vagyunk, milyen jogunk van a tagintézmény-vezetővel 
szemben eljárni, vagy abszolút nincs semmi? Lehet, hogy jogszerűen nincs eszközünk, de ha 
megnézzük a világot, aki fizet, az kéri a muzsikát. Jogszerűen nem mi vagyunk a munkáltatók, de mi 
tartjuk fenn az intézményt, mi fizetjük  a pedagógust, mi fűtünk. A jövőben, ha új igazgató választás 
lesz, azzal együtt a tagintézménybe is új vezető kell, és akkor jól meg kell gondolni, alkalmas-e a 
továbbiakban a tagintézmény-vezető, vagy sem. Nincs a helyén, a pedagógus kolléga is elmondta, és a 
szülők is, hogy nem lehet elérni a tolmácsi iskolában. Erkölcsi szempontból a mostani viselkedés 
olyan volt, ami nem gyerekekhez való. A másik: sokan aláírták azt is, hogy akarják a katolikus iskolát, 
meg azt is, hogy nem. Ugyanakkor a megtartott fórumokon a szülők részéről azt lehetett hallani, hogy 
meg vannak elégedve a pedagógusokkal, a faluban meg folyamatosan mást hallok. Nem szeretnék 
nevesíteni pedagógust, de azt hallom, hogy minősíthetetlen és ordenálé hangon állandóan üvöltözik a 
gyerekekkel. Ez az egész előhozott egy olyan dolgot, ami mellett felelősséggel nem lehet elmenni. Ha 
úgy gondoljuk, hogy ez így jó és így kell lenni, akkor hagyni kell, ha viszont azt gondoljuk, hogy 
alapvetően nem jó a gyerekeknek, akkor erre jó volt most ez az egész szituáció, hogy felszínre hozta 
ezeket a dolgokat. Gondolkodjunk együtt, jó-e ez így, vagy mit lehet tenni? Nem tudom, csak én 
látom-e ezt így.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folyamatban van az új igazgató választás, két pályázó van. Bejönnek, meghallgatjuk őket külön- 
külön, de előtte el kell mondani, mik az aggályaink. Azért hívtuk meg őket, hogy elmondják külön-
külön, mi az elképzelésük a tolmácsi tagiskola tekintetében.  
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   6/2009. (IV.22.) jegyzőkönyve 

 4

Hámori Imréné  képviselő 
Végül is a dudás Gergely képviselőtársammal ketten voltunk, akik kihangsúlyoztuk, hogy a szülők 
véleménye mennyire fontos. Végül is ők döntöttek, de ha így is döntöttek, remélem, hogy ez az iskola 
megmarad. Hétfőn megkeresett engem Holman Ferenc, jelenlegi Igazgató úr, és kérte, mondjam el, mi 
a véleményem a tolmácsi iskola működéséről, miben kellene változás, mivel öt évig én voltam az 
igazgató. Elmondtam Ferinek is, ha egy tagintézmény-vezető soha nincs a helyén, úgy nem lehet 
vezetni egy intézményt. Senki nem tudta őt elérni, ő pedig a sok papírmunkára hivatkozott. Egy 
vezetőnek, úgy gondolom, elérhetőnek kell lennie. Az iskolai nevelő-testületnek tegnap volt Rétságon 
az igazgató választással kapcsolatos megbeszélése. A nevelő-testület - szavazása szerint  - a jelenlegi 
igazgatót, Ferit támogatja 20 igen, 3 nem szavazattal, és 2 érvénytelen szavazat volt. Ez nem jelent 
semmit, mert úgy is a képviselő-testület fog dönteni. Én a Belovai Gabikának is elmondtam, hogy neki 
nem Rétságon, hanem itt kellene lenni, itt számítanak rá, akár a nevelők is.  
 
képviselő 
Arra vigyázzunk, hogy mindez nehogy személyeskedésként jöjjön le! 
 
képviselő 
Az Igazgató Asszony kivételével mindenki ott volt szülői értekezleten. Sokan félreértették az 
elhangzottakat, (például az Atyát) és azt hitték, hogy alapítványi iskola lenne. Ha valaha nem működik 
az önkormányzat által fenntartott iskola, és mondjuk nem akarjuk az egyházi iskolást sem, mert 
mondjuk az sem tetszik, akkor erre mondta azt az Atya, hogy van egy harmadik lehetőség, és aki fizet, 
az húzatja a nótát. Ha a szülőknek nem tetszik ez sem, az sem, a tanárok sem, akkor - és az Atya erre 
gondolt, csak nem nyíltan fogalmazott - akkor nagyon egyszerű a dolog, a szülők létrehozhatnak egy 
alapítványi iskolát. Akkor azt az évi mondjuk 10 millió Ft-ot, ami a működéshez kell majd, azoknak a 
gyerekeknek a szülei fogják kifizetni, akik oda járnak. Az alapítványi iskolánál már megmondhatják a 
szülők, ki legyen az igazgató, és kik a pedagógusok. 
 
képviselő 
Nem volt beszélgetés, nem volt konszenzus. 
 
Loksa János képviselő 
Szerintem ennek az egésznek nem volt itt az ideje, túl gyors volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tagintézmény változás lehetősége állt fenn, és ehhez gyorsan kellett lépni. Térjünk vissza az óvoda 
pályázathoz! 
 
Loksa János képviselő 
Néhány észrevételt szeretnék elmondani. Megnéztem az árajánlatokat, és a beépítendő anyagoknak a 
felsorolását. A garancia vállalás a két cég ajánlatában szerepelt, a Börzsöny Kontakt Kft. ajánlatában 
nem látom. Ezen kívül nem látom, milyen minőségű anyagot gondoltak beépíttetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyik ajánlatnál benne van a  beépítés költsége is, viszont a helyreállítást nem látom. Egyelőre 
felesleges erről  még ilyen részletesen beszélni, mert a kivitelezésről akkor kell majd dönteni, ha 
nyerünk a pályázaton. 
 
képviselő 
Persze, ez egyértelmű, csak azt akarom látni, milyen anyagokat szeretnénk beépíteni, az 
árajánlatokban szereplők körülbelül hasonló kategóriájú legyenek.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Loksa képviselőnek engedélyezzük, hogy hazavigye a dokumentációt, éjszaka tanulmányozza, reggel 
visszahozza, és a következő ülésen tájékoztassa a testületet. 
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Loksa János képviselő 
Nem mindegy, mit építünk be. Be lehet építeni egy 60 e Ft-os ajtót is, és egy 600 e Ft-osat is. A 
hőszigetelés között is lehet nagy különbség. Ezeket csak megjegyzem, de ezek fontos dolgok. 
 
További kérdés nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester napirend előtti 
tájékoztatóját. 

 

1. Napirend  Tolmács Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki előtt ott van a 2008. évi költségvetésünk módosítása. Ez az időszak elmúlt, de az 
előirányzatokat módosítani szükséges. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítását és az előterjesztett rendelet-
tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének  
9/2009. (IV.23.) rendelete 
 
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, mindenki átolvasta az anyagot. Ehhez kapcsolódóan van-e valakinek hozzászólása, 
kérdése, véleménye? A 2008. évi gazdálkodásunkat összességében jónak ítélem. 
 
Balázs János a napirend tárgyalása közben elhagyta az üléstermet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kiegészítésképp a 9. oldalon leírtakhoz – miszerint 2008-ban nem vettünk részt továbbképzésen – 
szeretném mondani, nehogy azt gondoljátok, hogy egyáltalán nem vettünk részt képzésen. Ezek 30 és 
60 órás akkreditált továbbképzések, amin 7 évente kell minden pedagógusnak részt venni, hogy 
bizonyos 120 órás teljesítés meglegyen, és az állam annyira lecsökkentette a támogatását, hogy ebből 
egy ember sem tud egy ilyen továbbképzésen részt venni, mert olyan drágák. Olyan továbbképzéseken 
veszünk részt, amelyek ingyenesek. A 8. oldalhoz még megjegyeztem, hogy az ÁNTSZ által előírt 
hiányosságok egy része, a homokozó felújítás, a csúszásmentesítés áthúzódik a következő évre. Ezeket  
a tanévre írtam elő. A homokozó felújítását mindenképp a nagytakarítás alkalmával szülői társadalmi 
segítséggel szeretnénk megvalósítani. A homokozóra kötelező a takaró háló, ehhez egy szaklapból már 
kiírtam egy címet, amit a nyár folyamán beszereznénk. Egyébként nagyon alapos és részletes ez a 
beszámoló készítés, minden elismerésem a Klárikának. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, és az előterjesztett rendelet-
tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 
10/2009. (IV.23.) rendelete 
 
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend Beszámoló a Bánk - Tolmács Körjegyzőség 2008. évi működéséről, 

gazdálkodásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Körjegyzőség működését jónak ítélem. Van-e valakinek hozzászólása, kérdése, véleménye?  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk - Tolmács Körjegyzőség működéséről, gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a következő 
határozatot:  

 
35/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Bánk -
Tolmács Körjegyzőség 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk - Tolmács Körjegyzőség 2008. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót 22.532 ezer Ft bevétellel, és 22.437 ezer Ft kiadással, valamint elfogadja, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy Bánk Község Önkormányzata részére  
utólagos finanszírozásként átutal 179 ezer Ft-ot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

36/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Bánk - Tolmács 
Körjegyzőség 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 
2008. évi bevételek teljesítését 22.532 ezer Ft, a kiadások teljesítését 22.437 
ezer Ft összeggel elfogadja. 
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511211 Köztisztviselők alapilletménye 11 322 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 257 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 785 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma 665 000 Ft
512241 Helyettesítési díj 60 000 Ft
512291 Köztisztviselők egyéb juttatása 248 000 Ft
513291 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 293 000 Ft
514211 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 619 000 Ft
514221 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 433 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 609 000 Ft
514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 462 000 Ft
514291 Köztisztviselők egyéb költségtérítése  145 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 717 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési 
juttatása 50 000 Ft
516231 Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos 
juttatása 28 000 Ft 
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 105 000 Ft
52221 Megbízási díjak 49 000 Ft
52222 Tiszteletdíjak 150 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 4 296 000 Ft
5322 Munkaadói járulék 432 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 179 000 Ft
5342 Táppénz hozzájárulás 273 000 Ft
5432 Irodaszer, nyomtatvány 36 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 40 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 96 000 Ft 
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 31 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 20 000 Ft
56223 Reprezentáció 37 000 Ft
Kiadások összesen: 22 437 000 Ft
      
46424 Munkaerő piaci alaptól átvett pénzeszköz 50 000 Ft
46422 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 454 000 Ft
46425  Önkormányzati költségvetési szervtől átvett 
pénzeszköz 4 084 000 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Tolmács  
37121  Intézmény finanszírozás 17 944 000 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Bánk  
Bevételek összesen: 22 532 000 Ft

 
A Bánk - Tolmács Körjegyzőség pénzügyi elszámolása alapján Tolmács 
Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy Bánk Község 
Önkormányzata részére átutal 179 ezer Ft-ot 2008. évi utólagos 
finanszírozásként. 

 
 Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 
 

 
 
 

Balázs János Ferenc alpolgármester visszajött 
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4. Napirend Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2008. évi működéséről, 

gazdálkodásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja Tolmács - Bánk Óvoda működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
  
 37/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  

 
 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 

2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a  2008. évi 
kiadások időarányos – négy havi működésre jutó - teljesítését 6.517 e Ft 
összeggel elfogadja. 

 
511212 Közalkalmazottak alapilletménye 2 715 985 Ft
511241 Közalkalmazottak kötelező pótléka 253 418 Ft
512292 Közalkalmazottak egyéb 

munkavégzési 
juttatása 149 558 Ft

513292 Közalkalmazottak egyéb sajátos 
juttatása 980 500 Ft

516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 
alapilletménye 253 500 Ft

516222 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 
munkavégzési 
juttatása 15 000 Ft

52227 Felmentett munkavállalók juttatása  490 084 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 1 417 524 Ft
5322 Munkaadói járulék 146 482 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 41 829 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 53 546 Ft
Kiadások összesen: 6 517 426 Ft

 
 Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 
 
 
 
5-6. Napirend Bánk-Tolmács Körjegyzőség Alapító Okirat módosítása, Tolmács-

Bánk Óvoda  Alapító Okirat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Átadnám a szót a Körjegyző Asszonynak. 
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Torma Andrea körjegyző 
A 2008. évi CV. törvény alapján a költségvetési szervek alapító okiratát módosítani 
szükséges. A törvény alapján előkészítettük az alapító okiratok módosítását. Gyakorlatilag a 
jelenleg működő két költségvetési szervünk jogállása nem változik, az új fogalmak és típusok 
szerint besoroltuk a költségvetési szerveket. Az Alapító Okiratokat az Államkincstár jegyzi be 
az általa vezetett nyilvántartásba.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk-Tolmács Körjegyzőség módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt, előterjesztett alapító okiratát és a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

38/A/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 1. §-a alapján Bánk-Tolmács Körjegyzőség Alapító Okiratát (melyet 
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 99/2007. 
(XI.22.)határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 
106/2007. (XI.21.) határozatával hagyott jóvá, és ezt követően Bánk Község 
Önkormányzat képviselő-testülete az 1/2008. (I.17.), 6/2009. (II.12.) 
határozataival, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1/2008. 
(I.23.), 11/2009. (II.11.) határozatával módosított) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Alapítók neve: 

1.) Bánk Község Önkormányzata 
 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

2.) Tolmács Község Önkormányzata 
 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

2. A költségvetési szerv neve, székhelye:  
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
Székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

 
3. pont (alapítás időpontja) törlésre kerül 
 
4. pont számozása 3. pontra módosul 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Bánk Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
Tolmács Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
5. pont címe módosításra és kiegészítésre kerül: A költségvetési szerv működési 

köre (illetékessége) 
 
6. Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata  

Az önkormányzat működésével, valamint a jogszabályban előírt helyi 
közigazgatási feladatok ellátásával, döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával, közhatalom gyakorlásával, az önkormányzat és intézményei 
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gazdálkodásának bonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

 
7.4. pont: „részben önállóan gazdálkodó” kifejezés „önállóan működő”  

kifejezésre módosul. 
 
A 7. pont az alábbiakkal egészül ki: 

Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

 
2009. december 31-ig alkalmazandó 

szakfeladatok 
2010. január 1-jétől alkalmazandó 

szakfeladatok 
száma megnevezése száma megnevezése 

751153 Önkormányzat igazgatási 
tevékenysége 

841126 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

751175 Országgyűlési képviselő 
választás 

841114 Országgyűlési képviselő 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

751186 Önkormányzati képviselő 
választás 

841115 Önkormányzati képviselő 
választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

751922 Önkormányzatok 
elszámolásai 

841116 Országos, települési és 
területi kisebbségi 
önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841117 Európai parlamenti képviselő 
választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841118 Országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841143 A költségvetés végrehajtása, 
a kifizetések ellenőrzése 
területi szinten 

 
A 8. pont az alábbiakkal egészül ki: 

 
2009. december 31-ig alkalmazandó 

szakfeladatok 
2010. január 1-jétől alkalmazandó 

szakfeladatok 
száma megnevezése száma megnevezése 

701015 Saját, vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz 
kölcsönzése 

 
A 9. pont az alábbiak szerint módosul: 

9. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
A Körjegyzőség a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében, az 
önkormányzati vagyon hasznosítás érdekében kisegítő, és vállalkozási 
tevékenységet jelenleg nem folytat.  

A 10. pont az alábbiak szerint módosul: 
10. Irányító szerv neve, székhelye:  

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
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Az Alapító Okirat az alábbi új 11-15. pontokkal egészül ki, és a korábbi 11-13. 
pont törlésre kerül. 

 
11. A költségvetési szerv típusa, besorolása 

- Közhatalmi költségvetési szerv 
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy. 

 
12.  A költségvetési szerv vezetője 

A költségvetési szerv (Körjegyzőség) egyszemélyi felelős vezetője a 
körjegyző. A körjegyzőt Bánk és Tolmács Önkormányzat képviselő-
testületei közös képviselő-testületi ülésen, nyilvános pályázat útján 
határozatlan időre nevezik ki. A körjegyző tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogokat Bánk Község Polgármestere gyakorolja, Tolmács Község 
Polgármesterének egyetértésével. Bánk község Önkormányzat 
polgármesterének akadályoztatása esetén az egyéb munkáltatói jogokat 
Tolmács Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

 
13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai érvényesek, 
köztisztviselőként kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes 
feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 

 
  14. Körjegyzőség gazdálkodása 

Alaptevékenységét az irányító szervek által évente megállapított költségvetés 
alapján látja el. 
A bankszámla feletti rendelkezés a körjegyző és a költségvetési szerv 
körjegyző által felhatalmazott köztisztviselőjének együttes aláírásával 
történik. 
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra, 
ellenjegyzésre a belső szabályzatban meghatározott személyek jogosultak. 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti 
rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. A vezető egyes 
vagyontárgyak bérbeadására, értékesítésére vonatkozó jogkörét a 8. pont 
szabályozza.  
A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
Bánk Község Önkormányzata a Bánk-Tolmács Körjegyzőség székhely 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, 
Hősök tere 11. szám alatti (146  helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban 
található valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi 
eszközt. 
Tolmács Község Önkormányzata a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi 
Kirendeltségének feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát 
képező 2657 Tolmács, Sport utca 1. szám alatti (76 helyrajzi-számú) 
ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári nyilvántartásban 
szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 

 
15.  Hatályba léptető rendelkezések: 

Alapítás és a működés megkezdésének időpontja: 2008. január 1. 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2009. július 1. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
elkészítse, és intézkedjen a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. 

 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: körjegyző 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

38/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adják ki: 

 
BÁNK-TOLMÁCS KÖRJEGYZŐSÉG 

Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
1. Alapítók neve: 

3.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

4.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

2. A költségvetési szerv neve, székhelye:  
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
Székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

3. Körjegyzőség telephelye: 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége  
2657 Tolmács, Sport utca 1. 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
Bánk Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
Tolmács Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

5. A költségvetési szerv működési köre (illetékessége): Bánk Község 
közigazgatási területe és Tolmács Község közigazgatási területe 

6. Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata  
Az önkormányzat működésével, valamint a jogszabályban előírt helyi 
közigazgatási feladatok ellátásával, döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával, közhatalom gyakorlásával, az önkormányzat és 
intézményei gazdálkodásának bonyolításával, nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
7. A költségvetési szerv alaptevékenysége 

7.1 A hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek döntés előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység 
végrehajtása. 

7.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és 
szakfeladatok tervezési, gazdálkodási, nyilvántartási, 
beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása. 

7.4 Az önállóan működő intézmények költségvetés szerinti 
finanszírozása, tervezési, gazdálkodási, nyilvántartási, 
beszámolási  tevékenységének koordinálása, ellenőrzése. 

7.5 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, 
karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása. 
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7.6  Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok 
ellátása. 

 
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladatok 

2010. január 1-jétől alkalmazandó 
szakfeladatok 

száma megnevezése száma megnevezése 
751153 Önkormányzat igazgatási 

tevékenysége 
841126 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

751175 Országgyűlési képviselő 
választás 

841114 Országgyűlési képviselő 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

751186 Önkormányzati képviselő 
választás 

841115 Önkormányzati képviselő 
választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

751922 Önkormányzatok 
elszámolásai 

841116 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841117 Európai parlamenti képviselő 
választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841118 Országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841143 A költségvetés végrehajtása, a 
kifizetések ellenőrzése területi 
szinten 

 
8. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége  

8.1  Az alaptevékenységéhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, 
készletek értékesítése. 

8.2  A Körjegyzőség a használatába adott önkormányzati tulajdonú,  
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal látja el feladatát. 
A használatba adott terméket, eszközöket alkalomszerű, vagy 
határozott idejű – legfeljebb 6 havi - bérbeadás útján 
hasznosíthatja. 

 
2009. december 31-ig alkalmazandó 

szakfeladatok 
2010. január 1-jétől alkalmazandó 

szakfeladatok 
száma megnevezése száma megnevezése 

701015 Saját, vagy bérelt 
ingatlan hasznosítása 

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz 
kölcsönzése 

 
9. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége 

A Körjegyzőség a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében, az 
önkormányzati vagyon hasznosítás érdekében kisegítő, és vállalkozási 
tevékenységet jelenleg nem folytat.  

10.  Irányító szerv neve, székhelye:  
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 

(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
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(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
 
11.  A költségvetési szerv típusa, besorolása 

- Közhatalmi költségvetési szerv 
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy. 

 
12.  A költségvetési szerv vezetője 

A költségvetési szerv (Körjegyzőség) egyszemélyi felelős vezetője a 
körjegyző. A körjegyzőt Bánk és Tolmács Önkormányzat képviselő-
testületei közös képviselő-testületi ülésen, nyilvános pályázat útján 
határozatlan időre nevezik ki. A körjegyző tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogokat Bánk Község Polgármestere gyakorolja, Tolmács 
Község Polgármesterének egyetértésével. Bánk község 
Önkormányzat polgármesterének akadályoztatása esetén az egyéb 
munkáltatói jogokat Tolmács Község Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

 
13.  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai érvényesek, 
köztisztviselőként kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv 
egyes feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 

 
14.   Körjegyzőség gazdálkodása 

Alaptevékenységét az irányító szervek által évente megállapított 
költségvetés alapján látja el. 
A bankszámla feletti rendelkezés a körjegyző és a költségvetési szerv 
körjegyző által felhatalmazott köztisztviselőjének együttes aláírásával 
történik. 
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra, ellenjegyzésre a belső szabályzatban meghatározott 
személyek jogosultak. 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon 
feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. A 
vezető egyes vagyontárgyak bérbeadására, értékesítésére vonatkozó 
jogkörét a 8. pont szabályozza.  
A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
Bánk Község Önkormányzata a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
székhely feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát 
képező 2653 Bánk, Hősök tere 11. szám alatti (146  helyrajzi számú) 
ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Tolmács Község Önkormányzata a Bánk - Tolmács Körjegyzőség 
Tolmácsi Kirendeltségének feladatai ellátásához rendelkezésére 
bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, Sport utca 1. szám alatti 
(76 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi 
leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 

 
15.  Hatályba léptető rendelkezések: 

Alapítás és a működés megkezdésének időpontja: 2008. január 1. 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2009. július 1. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk -Tolmács 
Körjegyzőség módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
aláírja, és a képviselő-testület jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellássa. 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   6/2009. (IV.22.) jegyzőkönyve 

 15

 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: polgármester 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okiratának módosítását, és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, előterjesztett alapító okiratát és a határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

39/A/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács és Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) 
bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) 
bekezdés alapján az óvodai nevelésről való gondoskodás ellátására alapított 
Tolmács-Bánk Óvoda közoktatási intézmény alapító okiratát felülvizsgálta 
és 2009. július 1-jei hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. pont az alábbiak szerint módosul: 

1. Alapítók és fenntartók neve, székhelye:  
1.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 
2.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
2. A 2-3. pont címében az „intézmény” megnevezés „költségvetési szerv” 
megnevezésre módosul, a 2 pont címe: a költségvetési szerv neve, székhelye 
 
3. A 4. pont az alábbiak szerint módosul: 

4. A közoktatási intézmény működési köre: Bánk Község közigazgatási 
területe és Tolmács Község közigazgatási területe 

 
4. A 6. pont címe a következők szerint módosul: A költségvetési szerv 
jogszabályban meghatározott közfeladata 
 
5. A 7. pont  2. bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 
 
Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 

Szakfeladatok: 
 

2009. december 31-ig 
alkalmazandó szakfeladatok 

2010. január 1-jétől alkalmazandó 
szakfeladatok 

száma megnevezése száma megnevezése 
801115 Óvodai nevelés 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
801126 Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai 
nevelése 

851012 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása 

  851013 Nemzeti és etnikai 
kisebbségi óvodai nevelés, 
ellátás 

  852000 Alapfokú oktatás 
intézményeinek, 
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programjainak komplex 
támogatása 

 
Ezen belül:  

 a többi óvodás gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos 
nevelési igényű gyermek óvodai nevelése:  

− testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 
halmozottan fogyatékos gyermekek 

− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés 
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és 
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek 

− viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű gyermekek 

 Törpe Tagóvodában: szlovák nemzetiségi nyelvű nevelési-oktatási 
feladatok 

 
6. A 8. pont helyébe az alábbi pont lép: 

 
8. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége  

Az intézmény a kezelésében és működtetésében lévő konyha 
üzemeltetésével biztosítja a gyermekek szervezett étkeztetését, a 
szociális étkeztetést, a munkahelyi étkeztetést, illetve a szabad 
kapacitás terhére nem intézményi dolgozók (külsős) étkeztetést. 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközöket, 
készleteket a tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzat képviselő-
testületének hozzájárulásával értékesítheti, a használatba adott 
termeket, eszközöket, az intézmény helységeit – az alaptevékenység 
zavartalan ellátása mellett - alkalomszerű, vagy határozott idejű, 
legfeljebb 6 havi időtartamra – bérbeadás útján hasznosíthatja. 
 
TEÁOR.  56.29 Egyéb vendéglátás 
  88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 
Kiegészítő szakfeladatok: 

 
2009. december 31-ig alkalmazandó 

szakfeladatok 
2010. január 1-jétől alkalmazandó 

szakfeladatok 
száma megnevezése száma megnevezése 

552312 Óvodai intézményi 
közétkeztetés 

562912 Óvodai intézményi 
étkeztetés 

552323 Iskolai intézményi 
közétkeztetés 

562913 Iskolai intézményi 
étkeztetés 

552411 Munkahelyi vendéglátás 562917 Munkahelyi étkeztetés 
853255 Szociális étkeztetés 561000 Éttermi, mozgó 

vendéglátás 
751757 Önkormányzati 

intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

889921 Szociális étkeztetés 

701015 Saját, vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 

682002 Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 
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7. A 9. pont helyébe az alábbi pont lép: 
 

9. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége 
A költségvetési szerv a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében, 
az önkormányzati vagyon hasznosítása érdekében kisegítő, és 
vállalkozási tevékenységet jelenleg nem folytat.  

 
8. A 10. pont helyébe az alábbi pont lép: 
 

10. Irányító szerv neve, székhelye:  
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 

(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 

(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
 
9. Az Alapító Okirat a következő új, 11-12-13. pontokkal egészül ki, és a 

korábbi 13. pont (az intézmény vezetője) törlésre kerül: 
 

11. A költségvetési szerv típusa, besorolása 
- Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 
- Önállóan működő költségvetési szerv  

Pénzügyi-gazdasági feladatait Bánk-Tolmács Körjegyzőség (2653 
Bánk, Hősök tere 11.) önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.  
Önálló jogi személy 

- Intézmény típusa: óvoda 
 

12. Az intézmény vezetője 
Az intézményt (Tolmács-Bánk Óvoda) egyszemélyi felelős vezető, 
az intézményvezető (óvodavezető) irányítja és vezeti.  
Az intézményvezetőt Bánk Község Önkormányzat és Tolmács 
Község Önkormányzat képviselő-testületei nyilvános pályázat útján 
határozott időre bízzák meg. Az intézményvezető tekintetében az 
egyéb munkáltatói jogokat Tolmács Község Polgármestere 
gyakorolja. Tolmács Község Önkormányzat polgármesterének 
akadályoztatása esetén az egyéb munkáltatói jogokat Bánk Község 
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 
 

13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szabályai érvényesek, közalkalmazottként kerülnek foglalkoztatásra. 
A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is 
elláthatja. 

 
10. Az intézmény gazdálkodását szabályozó 11. pont számozása 14-re 

módosul, tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

14. Az intézmény gazdálkodása: 
Az intézmény alaptevékenységét Bánk Község Önkormányzat és 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületei által évente 
megállapított, elsősorban szakmai célú költségvetési kerettel látja el. 
A jóváhagyott költségvetési keret erejéig történő 
kötelezettségvállalásra és szakmai teljesítésigazolásra az 
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intézményvezető (óvodavezető), illetve a Tagintézmény tekintetében a 
Tagintézmény vezető is jogosult.  
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon 
feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. A 
vezető egyes vagyontárgyak bérbeadására, értékesítésére vonatkozó 
jogkörét a 8. pont szabályozza.  
A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
Tolmács Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda székhely 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 
Tolmács, Tolmácsi út 106. szám alatti (349/1 helyrajzi-számú) 
ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Bánk Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe 
Tagóvodája feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát 
képező 2653 Bánk, Kis utca 1. szám alatti (273 helyrajzi-számú) 
ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 

 
11. A korábbi 12. pont (az intézmény önálló jogi személy) számozása 15-re 

módosul. 
 
12. Az Alapító Okirat az alábbi 16. ponttal egészül ki: 
 

16. Hatályba léptető rendelkezések: 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2009. július 1. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
elkészítse, és intézkedjen a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. 
 

Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: körjegyző 
 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

39/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács és Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) 
bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § 
(2) bekezdés alapján az óvodai nevelésről való gondoskodás ellátására 
alapított Tolmács-Bánk Óvoda közoktatási intézmény alapító okiratát 
felülvizsgálta és 2009. július 1-jei hatályba lépéssel az alábbiak szerint 
módosítja, illetve az alábbi egységes szerkezetű tartalommal fogadja el. 
 

TOLMÁCS - BÁNK ÓVODA 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

1. Alapítók és fenntartók neve, székhelye:  
1.) Bánk Község Önkormányzata 

2653 Bánk, Hősök tere 11. 
2.) Tolmács Község Önkormányzata 

2657 Tolmács, Sport u. 1. 
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2. A költségvetési szerv neve, székhelye:  
Tolmács – Bánk  Óvoda 
Székhelye: 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 

3. A költségvetési szerv telephelye:  
Tolmács – Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája 
2653 Bánk, Kis utca 1. 

4. A közoktatási intézmény működési köre: Bánk Község közigazgatási 
területe és Tolmács Község közigazgatási területe 

5. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: egy csoportba a 
maximálisan felvehető gyermeklétszám 25 fő; a tolmácsi intézmény és a 
bánki tagintézmény 1-1 csoporttal működik. 

6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott feladata: Az 
önkormányzat számára jogszabályban előírt óvodai nevelés és a gyermekek 
napközbeni ellátása a hatályos jogszabályok és a nevelési program szerint. 

7. Az intézmény alaptevékenysége: 
Bánk és Tolmács községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, valamint a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén más 
településen állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorú gyermekek nevelése, 
napközbeni ellátása, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezése a 
hátrányos helyzetű és arra rászoruló gyermekek részére, felkészítés az 
iskolai oktatásra. 
 
Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 

Szakfeladatok: 
 

2009. december 31-ig 
alkalmazandó szakfeladatok 

2010. január 1-jétől alkalmazandó 
szakfeladatok 

száma megnevezése száma megnevezése 
801115 Óvodai nevelés 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
801126 Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai 
nevelése 

851012 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása 

  851013 Nemzeti és etnikai 
kisebbségi óvodai nevelés, 
ellátás 

  852000 Alapfokú oktatás 
intézményeinek, 
programjainak komplex 
támogatása 

 
Ezen belül:  

 a többi óvodás gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos 
nevelési igényű gyermek óvodai nevelése:  

− testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos gyermekek 

− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés 
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós 
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek 

− viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű gyermekek 

 Törpe Tagóvodában: szlovák nemzetiségi nyelvű nevelési-
oktatási feladatok 
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8. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége  

Az intézmény a kezelésében és működtetésében lévő konyha 
üzemeltetésével biztosítja a gyermekek szervezett étkeztetését, a szociális 
étkeztetést, a munkahelyi étkeztetést, illetve a szabad kapacitás terhére nem 
intézményi dolgozók (külsős) étkeztetést. 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközöket, 
készleteket a tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzat képviselő-
testületének hozzájárulásával értékesítheti, a használatba adott termeket, 
eszközöket, az intézmény helységeit – az alaptevékenység zavartalan 
ellátása mellett - alkalomszerű, vagy határozott idejű, legfeljebb 6 havi 
időtartamra – bérbeadás útján hasznosíthatja. 
 
TEÁOR.  56.29 Egyéb vendéglátás 

 
Szakágazat:  88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

 
Kiegészítő szakfeladatok: 
 

2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladatok 

2010. január 1-jétől alkalmazandó 
szakfeladatok 

száma megnevezése száma megnevezése 
552312 Óvodai intézményi 

közétkeztetés 
562912 Óvodai intézményi 

étkeztetés 
552323 Iskolai intézményi 

közétkeztetés 
562913 Iskolai intézményi 

étkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 562917 Munkahelyi étkeztetés 
853255 Szociális étkeztetés 561000 Éttermi, mozgó 

vendéglátás 
751757 Önkormányzati 

intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

889921 Szociális étkeztetés 

701015 Saját, vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 

682002 Nem lakóingatlan 
bérbeadása, 
üzemeltetése 

 
9. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége 

A költségvetési szerv a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében, az 
önkormányzati vagyon hasznosítása érdekében kisegítő, és vállalkozási 
tevékenységet jelenleg nem folytat.  
 

10. Irányító szerv neve, székhelye:  
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 

(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 

(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
 

11. A költségvetési szerv típusa, besorolása 
- Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 
- Önállóan működő költségvetési szerv  
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Pénzügyi-gazdasági feladatait Bánk-Tolmács Körjegyzőség (2653 
Bánk, Hősök tere 11.) önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.  
Önálló jogi személy 

- Intézmény típusa: óvoda 
 

12. Az intézmény vezetője 
Az intézményt (Tolmács-Bánk Óvoda) egyszemélyi felelős vezető, az 
intézményvezető (óvodavezető) irányítja és vezeti.  
Az intézményvezetőt Bánk Község Önkormányzat és Tolmács Község 
Önkormányzat képviselő-testületei nyilvános pályázat útján határozott időre 
bízzák meg. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat 
Tolmács Község Polgármestere gyakorolja. Tolmács Község Önkormányzat 
polgármesterének akadályoztatása esetén az egyéb munkáltatói jogokat 
Bánk Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 
 

13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai érvényesek, 
közalkalmazottként kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes 
feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 
 

14. Az intézmény gazdálkodása: 
Az intézmény alaptevékenységét Bánk Község Önkormányzat és Tolmács 
Község Önkormányzat képviselő-testületei által évente megállapított, 
elsősorban szakmai célú költségvetési kerettel látja el. 
A jóváhagyott költségvetési keret erejéig történő kötelezettségvállalásra és 
szakmai teljesítésigazolásra az intézményvezető (óvodavezető), illetve a 
Tagintézmény tekintetében a Tagintézmény vezető is jogosult.  
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti 
rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. A vezető egyes 
vagyontárgyak bérbeadására, értékesítésére vonatkozó jogkörét a 8. pont 
szabályozza.  
A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
Tolmács Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda székhely feladatai 
ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, 
Tolmácsi út 106. szám alatti (349/1 helyrajzi-számú) ingatlant és az 
ingatlanban található valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű 
tárgyi eszközt. 
Bánk Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 
Bánk, Kis utca 1. szám alatti (273 helyrajzi-számú) ingatlant és az 
ingatlanban található valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű 
tárgyi eszközt. 
 

15. Az intézmény önálló jogi személy. 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító, illetve a Tagóvoda ellátását 
szolgáló vagyon Bánk község Önkormányzat tulajdona. A vagyon feletti 
rendelkezési jogosultság elsősorban a tulajdonosokat illeti meg. A vezető 
egyes vagyontárgyak bérbeadására, értékesítésére vonatkozó jogkörét a 8. 
pont szabályozza.  
 

16. Hatályba léptető rendelkezések: 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2009. július 1. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolmács-Bánk 
Óvoda módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és 
a képviselő-testület jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellássa. 
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném, ha odalapoznátok a 3. oldal 7. pontjához, az „Ellenőrzések fontosabb megállapításai”-hoz. 
Ennek az első pontjában szereplő megállapítást teljes mértékben visszautasítok. Nem tudom, ki 
mondta a belső ellenőröknek ezt a téves információt, ugyanis az intézményvezető jelen pillanatban a 
képviselő-testület tagja, és a képviselő-testület fogadta el a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, 
tehát az intézményvezetőnek tudni kellett az ellenőrzésről. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ha 
már a belső ellenőrzés ellenőrzést tartott az intézményünkben, illett volna észrevenni azt a hibát, amit 
most az Államkincstár ellenőrei észrevettek, és visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. Ezt a 
kistérségi ülésen és a belső ellenőröknek is el fogom mondani. Ennyit a kistérségi ellenőrzésről. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Szintén ennél a 7. pontnál mit jelent az, hogy a vezetők elfogadták a revizorok által javasolt 
változtatásokat, de megállapításaikra a jegyző 15 napon túl sem válaszolt? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezzel a megállapítással nem értek egyet, mert Bánkon is volt egy ellenőrzés, és a két ellenőrzés, tehát 
a bánki és a tolmácsi ellenőrzés megállapításaira vonatkozóan egy levélben megküldtük az intézkedési 
tervet. A bánki ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentésben benne van, hogy megkapták az 
intézkedési tervet – bár megjegyezték, hogy 15 napon túl érkezett. Ezzel szemben a tolmácsi 
intézkedési tervről azt írják, hogy nem kaptak, holott, hangsúlyozom, hogy a két településre 
vonatkozóan egybe küldtük meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy megjegyzést én is tennék ehhez. Amit ők leírtak, hogy kértek tőlünk bizonyos reagálásokat, az az 
anyag eredetileg ide sem kerültek hozzánk, nem tudtunk mire reagálni. Ezt már nem írják le, hogy ők 
is hibáznak, és arra kérnek reagálást, amit el sem küldtek nekünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez az egész belső ellenőrzés nekem nagyon érdekes és érthetetlen volt. Például azt írják a jelentésben, 
hogy helytelenül szolgáltatunk adatot, miközben becsült adatokat kérnek. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló 
beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal  meghozta a következő határozatot:  
 

40/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség 
Többcélú Társulás Belső ellenőrei által elkészített 2008. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta. 
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A határozat egy példányát az intézményvezetőnek és a belső ellenőrzési 
vezetőnek meg kell küldeni. 
 
Határidő: 2008-2013. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Napirend Közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közbeszerzési tervet minden évben el kell készíteni. Van-e hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk a nemleges éves összesített közbeszerzési tervre vonatkozó határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

41/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó éves összesített 
közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének 
nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2009. évre irányadó közbeszerzési 
értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az 
ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 
 
9. Napirend Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító 

Okirata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azon törvény alapján, ami alapján a Körjegyzőség és az Óvoda alapító okiratát módosítani kellett, a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mint költségvetési szerv alapító okiratát is módosítani kell. A 
nagyoroszi székhellyel működő társulás megküldte az átdolgozott, módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot, amit el kell fogadnia minden tagönkormányzat képviselő-testületének. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, előterjesztett alapító okiratát,  kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
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42/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a 
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat egységes 
szerkezetbe foglalt, előterjesztett Alapító Okiratát 
 
Határidő: folyamatos  

 Felelős:    polgármester  
 
 
 
10. Napirend Tolmács község középtávú sportfejlesztési koncepciója  

 
 

Hajnis Ferenc polgármester 
A sportlétesítmények felújításával kapcsolatosan pénteki beadási határidővel van egy pályázati kiírás. 
Arra gondoltunk, hogy megpályáznánk a sportcsarnok felújítást. A keleti homlokzat nagyon meg van 
süllyedve, és a hozzáépített alap miatt szerintem is és a statikus szerint is húzza el a hátsó falat. Két 
statikustól kértük árajánlatot, az egyik az 60 e Ft-ért, a másik 70 e Ft-ért vállalta volna a szakértői 
vélemény elkészítését. A statikus előírta az épület alapjának az injektálását. A Börzsöny Kontakt Kft 
készíti a felújítás terveit és a költségvetést. A falsüllyedés megállítása mellett szeretnénk belül 
kifesteni a csarnokot, a radiátorokat kicserélni, korszerűbb világítást beszerelni. Erre szeretnénk 
pályázni. A pályázathoz szükséges az önkormányzat által elfogadott sportfejlesztési koncepció. 
10 millió Ft-ig lehet pályázni. Az injektálás 7-8 millió Ft-t lenne, ennyiért vállalja a legolcsóbb cég. A 
ún.”szertár” részt nem is kellene aláinjektálni, csak a másik két-harmad részét. A szertárt pedig a két 
sarkánál történő alábetonozással meg kellene erősíteni, ami sokkal olcsóbban jönne ki. Ha a teljes 
injektálást szeretnénk megvalósítani, akkor a belső felújításra nem jutna pénz. A lényeg, hogy ezt a 
pályázatot szeretnénk beadni, és a maximális 10 millió forint támogatást igényelnénk. A statikus 
szerint a falsüllyedés az injektálással megállítható, szerinte ez még helyre is állíthatja az épületet. Ezt a 
pályázatot, ugyanúgy, mint az óvodai pályázatot, a körjegyzőség dolgozói készítik el, nem veszünk 
igénybe küldő pályázatíró céget.  
A pályázat beadásához viszont el kell fogadnunk a sportfejlesztési koncepciót. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény, javaslat? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Arra gondoltam, hogy régen volt az ún.” kihívás napja”, és egy ehhez hasonlót esetleg meg lehetne 
szervezni. „Kihívás napjaként” meg lehetne jelölni egy sportnapot, és egy kicsit megmozgatni a 
fiatalokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit szeretnék ehhez hozzá tenni, hogy eddig ahányszor szóltam a fiataloknak, mindig jöttek, 
megcsinálták. Mozognak ők eleget, ott vannak egész délután a röplabda pályán. Múlt héten lefestettük 
velük a virágládákat, kb.15-en voltak. Mindenre megmozdulnak, amire lehet. Ha most előjövünk 
nekik a „kihívás napjával”, lehet hogy besokallnak. Összehoztak egy jó kis tánccsoportot, voltam a 
próbájukon, 8 pár táncol. De természetesen szervezés kérdése az egész. A testület két hölgy tagja 
vállalja ennek a sportnapnak a megszervezését? Azt gondolom, ha szeretnénk ilyet, legyen felelőse.  
                                        
Hámori Imréné képviselő 
Én már nem merem vállalni, nem merek a felelőse lenni, de szívesen segítek annak, aki a felelőse lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki az, aki vállalja? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Én vállalnám a megszervezését, de én nem vagyok benne ezekben a körökben. Ti tartjátok a 
fiatalokkal a kapcsolatot. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én megmondom őszintén, nem vállalom fel ennek a szervezést. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Magát a szervezést felvállalom, de kell hozzá segítség. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Meg kellene kérdezni a fiatalokat, hogy a részükről van-e rá aktivitás. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Nagyon sokan nem tudják, mi működik a faluban. Nagyon jól ismeritek a fiatalokat, kell egy olyan 
ember, akiben megbíznak, és régebbtől tart velük kapcsolatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jöttem hazafelé Vácról, találkoztam két fiatallal, mondtam nekik, hogy hétvégén szemétszedés lesz a 
faluban, és jó lenne, ha elmondanák a többieknek is és eljönnének. A fiúk mondták, hogy most 
szerveztek a klubnál hasonló rendrakást. Nem szeretnék visszaélni a fiatalok mostani aktivitásával, 
örülök annak, hogy ennyi mindenben maguktól részt vesznek, nem kellene túlzásokba esnünk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez az egész arról szólt, hogy ők tudják, hogy a hétvégén környezetvédelmi nap van, és ők maguktól 
kívül-belül kipucolták az egész klubot. A tolmácsi gyerekek akarnak valamit maguknak, és ők azt 
csinálják. Föl lehet nekik vetni, és beültetni a köztudatukba ezt a lehetőséget, és ha nekik tetszik, akkor 
elindítják, ha nem, akkor elvetik. De így rájuk szervezni?! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Említetted délelőtt, hogy gyermeknapot kellene szervezni. A gyereknapot is össze lehetne kötni ezzel 
a sportnappal. Ott lehetne tenisz verseny, futóverseny, esetleg családi vetélkedő, amit nem kellene a 
kihívás napjának nevezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor gyereknap megszervezésére kérek neveket, felelősöket! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Legyél Marika, és én segítek. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Rendben, megszervezem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor hárman vagyunk felelősek a gyereknapért. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Tolmács község helyi középtávú sportfejlesztési koncepcióját, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

43/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Tolmács község helyi 
középtávú sportfejlesztési koncepcióját megtárgyalta és elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportfejlesztési 
koncepciót az elfogadásra vonatkozó záradékkal ellássa. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Tolmács Község 
Önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnok épületének felújítására a határozati javaslat szrint 
pályázatot nyújtsunk be kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

44/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Tolmács község helyi 
sportfejlesztési koncepciójában megfogalmazott célok megvalósítása 
érdekében a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények 
felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján 
pályázatot nyújt be Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) tulajdonában lévő (meglévő) sportcsarnok épületének 
(Tolmács 76. hrsz.) felújítására (statikai szempontú helyreállítás, részleges 
akadálymentesítés, belső festés-mázolás, lámpatestek korszerűsítése, 
radiátorok és csövek védőburkolatának cseréje) A felújítás értéke összesen 
10.626.000 Ft. A képviselő-testület a saját forrás összegét (626.000 Ft) az 
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.16.) rendeletében 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy sportlétesítmények 
felújítása érdekében a támogatás igénybe vétele céljából nyújtsa be a 
pályázatot. 
 
Határidő: pályázat benyújtás: 2009.04.24., megvalósítás: 2010.08.31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
11. Napirend Tájékoztató az óvodai étkeztetés jelenlegi helyzetéről  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Valóban „Legyen jobb a gyermekeknek!” - nemzeti stratégia. Csak a kuriózum kedvéért: 
befagyasztják a családi pótlékot, a gyest megszüntetik, hogy jobb legyen a gyermekeknek!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó dolognak tartom ezt az összefoglaló jelentést, mert össze tudom hasonlítani a saját konyhánkkal. 
Amilyen szabálytalanságot ebben az anyagban leírtak, az nálunk nincs. A gyermekek étkeztetése 
mindenképp függ az élelmezésvezetőtől, mennyire tartja fontosnak és szívügyének. Örülünk, hogy 
még külsősök is igénybe veszik a konyhánkat. A mi konyhánk megfelel az egészséges életmódnak. 
 
 
12. Napirend Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elsőként a tolmácsi ingatlanok ingyenes tulajdonba adása. Emlékeztek, a volt honvédségi ingatlanok, 
az úgynevezett „tankodrom” területét szeretnénk megkapni. Ennek érdekében hoztunk egy határozatot, 
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amit a Nemzeti Vagyonkezelő észrevétele alapján módosítani kellene. Erről a módosításról 
készítettünk egy határozat tervezetet, ezt kellene elfogadni és majd ezt a határozatot kell 
megküldenünk a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Gyakorlatilag meg kell indokolni, miért akarjuk ezt az ingatlant megszerezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Részletesebben ki kell fejteni, hogy mit akarunk azzal a területtel. Remélhetőleg így elfogadják. A 
lényeg az, hogy a megyei Vagyonkezelői Iroda olyan jóváhagyással küldte tovább Budapestre a 
központba, hogy támogatják a részünkre történő ingyenes tulajdonba adást. 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk tolmácsi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról  szóló határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

45/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állami vagyont 
képező ingatlanok Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba 
adásának kérelmezéséről szóló 87/2008.(VIII.27.) határozatát, valamint a 
23/2009. (III.18.) határozatát - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. MNV-
01/8956/3/2009. számú levele alapján – az alábbiak szerint módosítja, illetve 
kiegészíti. 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, valamint a 
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50-51.§-a alapján kérelmezi a Tolmács 
02/5, 02/7, 02/11 helyrajzi számú területek Önkormányzat részére történő 
ingyenes tulajdonba adását. 
 
A megjelölt ingatlanok felhasználási célja: a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott sport (lovarda), 
valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 
feladatokat szolgálja. E cél részleteiben nézve: a 02/5, 02/7 helyrajzi számú 
területek a jelenlegi 02/6 hrsz-ú lovarda céljára használt területhez 
kapcsolódva kerülnének hasznosításra, bérbeadás útján. A lovarda a 
település rendezvényeit színesítve minden önkormányzati felkérés esetén 
felvonulással részt vesz a programokon, ingyenesen lovaglási lehetőséget 
biztosít a tolmácsi gyermekek részére, valamint az iskolai oktatás keretén 
belül a tanulók csoportosan felkeresik a lovardát oktatás céljából. 
A 02/11 helyrajzi számú területen jelenleg 2000-től a szükséges engedélyek 
beszerzésével folyamatosan egy sportcélú „nem nyilvános fel- és 
leszállóhely”-ként működik UL repülőgépek számára, amelyet a rétsági 
Extrém Légisport Egyesület üzemeltet. Ezen a területen minden évben 
megrendezésre kerül az Ultrakönnyű Repülők Találkozója is. A 02/11 
helyrajzi számú terület egy részér továbbra is a légisport céljára kerülne 
hasznosításra. A terület egy részén motocross-, és quadpálya alakult ki, 
melyet az ezen sportot űző amatőr személyek használnak szabadidejükben. 
Az önkormányzat támogatja, hogy ezen a területen a kialakult pályák 
továbbra is fennmaradjanak, esetleg továbbfejlesztésre kerüljenek, mivel 
ezek a pályák a lakóterülettől távol találhatóak, a sportot űzők nem zavarják 
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a lakók nyugalmát, így az ezen sportot űzők a lakosság zavarása nélkül 
élhetnek sportszenvedélyüknek. 
A képviselő-testület a 02/11 helyrajzi számú terület többi részén – kistérségi 
fejlesztési koncepcióban foglaltak szerint - további sportcélú hasznosítást, 
illetve fejlesztést kíván végrehajtani a lehetőségként adódó vállalkozói 
szándék és pályázati lehetőségek függvényében. Az önkormányzat 
elképzelése szerint a terület ideális lenne pl. sportlövő pálya, golf pálya 
kialakítására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolmács 02/5, 
02/7, 02/11, 037 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
  
Hajnis Ferenc polgármester 
A következőkben átadnám a szót az alpolgármesternek, és ő elmondja Fitód (Románia) 
testvértelepülés megkeresése hogyan is történt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Több település felé is elindultunk, míg végül Csíkszereda melletti, Csíkszentlélek nevű település 
esetében nézett ki úgy a helyzet, hogy nincs testvértelepülése. Felvettük a kapcsolatot a 
polgármesterrel, és aztán kiderült, hogy ennek a településnek is van magyar testvértelepülése. A  
település működése hasonló mint nálunk, körjegyzőség van, de ott szinte majdnem minden település 
úgy működik, hogy 3-5 falu van egyben, attól függően, mekkora a lélekszám. A három együttműködő 
falu neve: Csíkmindszent, Fitód, és Csíkszentlélek. Ezek annyira kicsi települések, hogy még a 
térképen sincsenek feltüntetve. Fitód egy kb. 400 fős település, 3-4 km-re van Csíkszeredától, a 
várostól, ami mellett Csíksomlyó található. Kb.  30-40 km-es távolságra van a most felújított és átadott 
ezer éves határ, ahol a legszélső dél-keleti határ állomásunk és vasút állomásunk volt, és ahol egy 
vasúti bódét is felújítottak tavaly, sok év után. Eddig a magyar vonatot - ami Csíksomlyóra ment - 
eddig az ezer éves határig átengedték. Ez a Csíkszentlélek nevű település jelzett vissza, hogy ők 
szívesen vennék fel velünk a kapcsolatot. A három faluból a Fitód település lenne a mi testvér-
településünk. Elviekben ott tartunk, hogy amennyiben ezt a képviselő-testület elfogadja, egy hivatalos 
utazást terveznénk május 15-18-ig. Csütörtökön éjszaka indulnánk, szombat-vasárnap közös program 
lenne velük, és megnéznénk a környéket, hétfőn pedig indulnánk haza. Az elhelyezés családoknál 
lenne, és amikor visszahívjuk őket, akkor aki ott megszállt, az fogadja az őt ellszállásolót, illetve azok 
jönnek őhozzá  vissza. Mivel az első útról van szó, óriási tömegben még nem mehetünk, mert fel kell 
venni velük a kapcsolatot, de hogy ne csak hivatalosan működjön ez az egész, arra gondoltunk, hogy a 
többé-kevésbé reprezentatív civil szervezeteinket is képviseltessük. Egy-két személyt meg is 
kérdeztünk, hogy jönne-e. Mennénk az önkormányzat részéről és a civil szervezetek részéről, összesen 
8-9 ember. Menne a Polgármester, a Jegyző Asszony, a képviselő-testületből aki szeretne, a nyugdíjas 
klubból egy-két fő, konkrétan Dávidnénak, a nyugdíjas klub vezetőjének tettük fel a kérdést, hogy 
jönne-e. Egyébként ebben benne van az a kérdés is, hogy ha ők jönnek vissza, akkor tud-e vendéget 
fogadni? Dudás képviselőnek is feltettük a kérdést, mint nyugdíjas és mint képviselő, valamint 
Csillike Erzsike néninek, aki  Erdélyből származik és a nyugdíjas klub tagja. Ami fontos, ez kb. 800 
km utat jelent. Erdélyben egyébként nagyon szívesen fogadnak minket, de ahol románok vannak, ott 
azért nem annyira. Nem árt, ha valaki tud románul, ezért is kerestük meg az Erzsi nénit. A másik 
működő civil szervezet az Ifjúsági Klub, innen is szeretnénk valakit vinni, ezért megkérdeztük őket is, 
hogy ki jönne. Két név merült fel az egyik a Makkai Ádám, a másik a fiam. Az indulásig 
megfogalmazhatnánk valamilyen együttműködésről szóló néhány soros dokumentumot, amit közösen 
aláírnánk. Azt gondoltuk, ne menjünk üres kézzel, vinnénk nagy méretű színes Tolmács képeslapot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem kellene egy tolmácsi asztali zászlót csináltatni? 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez is felmerült, csak nem tudjuk, most vigyük-e vagy később, vagy ha ők jönnek ide hozzánk. 
Augusztus 8-án visszahívnánk őket a falunapunkra, az ünnepi alkalomra. Bemutatkoznának, ha van 
fellépő csoportjuk, mutassák meg magukat, és az lenne az igazi, ha akkor cserélnénk zászlót. Amire 
kaptunk reklamációt, - jogosan – hogy néhány zászlót be kellene szereznünk, hogy tudjunk díszíteni 
egyrészt a magyar, másrészt a vendégek lobogójával. De nem ez fogja egyben tartani a 
testvérkapcsolatot, hanem a családok közötti kapcsolat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Említette az Alpolgármester úr, hogy 8-9 fő menne Erdélybe. Annyiban egészíteném ki, hogy a 
salgótarjáni Fiat kereskedés visszaigazolt a megrendelésünkkel kapcsolatosan, hogy a gyár április 28-
án adja ki az autónkat. Ígéretet tettek, ha az utazásig nem érkezne meg a kisbuszunk, akkor ingyen egy 
ugyanolyan 8+1 fős buszt az önkormányzat rendelkezésére bocsátanak. A kérdésem az lenne, 
gondolkodtatok-e azon, hogy hajlandó lenne-e valaki eljönni? Polgármester, Alpolgármester, Jegyző 
Asszony biztos, akik mennénk. Ki az a képviselők közül, aki eljönne? 
 
Dudás Gergely  képviselő 
Én nem mondtam még senkinek, hogy megyek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van –e valakinek ezzel a testvér településsel kapcsolatosan véleménye, kérdése, aggálya, kifogása? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Azt szeretném kérdezni, milyen civil szervezet működik náluk? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nem tudjuk pontosan. Kérdeztem, annyit mondott a polgármester, hogy egy színjátszó körük van. Én 
magunkról elmondtam, hogy jellemzően katolikus vallású a falu, és augusztusban, amikor a Szent 
Lőrinc napi  búcsú van, szerveznénk egy falusi összejövetelt, és arra már őket is szívesen várjuk és 
látjuk. Elmondtam nekik, hogy nálunk van egy szépen működő énekkar, ifjúsági tánccsoport. Nekik 
lehet, hogy nincs tánckörük, de ők még élő hagyományként táncolják azt, amit nekünk tanulni kell. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk Fitód (Románia) települést társközségnek, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

46/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítják azon 
akaratát, hogy a népek barátsága, a magyarság ápolása és a maradandó 
kapcsolattartás békés fejlődéséhez történő hozzájárulás, valamint a 
közösségek közötti megértés és megismerés támogatása céljával 
testvértelepülési kapcsolatot létesít a romániai Fitód településsel. 
 
A testvértelepülési barátság kiterjed a lakosság sokrétű találkozására, az 
önkormányzat és a civil szervezetek, valamint a lakosság szintjén történő 
összejövetelekre, különösen az oktatás, a közművelődés és a sport területein. 
A képviselő-testület törekszik a két település között az egyházak és helyi 
szervezetek bevonására, a rendszeres kapcsolattartásra, látogatások, utazások 
szervezésére. 
A képviselő-testület biztosítja, hogy a valóságos partneri kapcsolat útján 
minden, a fenti célnak megfelelő kezdeményezést támogat. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata és Csikszentlélek (Fitód) település között kötendő barátsági 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy kérjünk szakértői véleményt a temetői fák 
kivágásával kapcsolatosan. Elkészíttettük a szakvéleményt, ami 18 e Ft-ba került.  
A polgármester a szakvéleményt felolvasta. 
 
A Polgármester felolvasta a szakvéleményt. A szakvélemény a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Loksa János képviselő 
Ha megvan a szakértői vélemény, akkor azokat a fákat, amiket a szakértő javasolt, ki kell vágni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de ehhez megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt kell megbízni, nehogy a sírokban kárt 
okozzon a fakivágás. Dolgozott egy tolmácsi fakivágáson egy bánki fiatalember, aki alpinista 
módszerrel dolgozik, Magyar Endrének hívják. Ezen kívül meg kellene keresni más cégeket is, hogy 
mennyiért vállalnák a kivágást. 
 
Loksa János képviselő 
A másik kérdés, hogy mit kezdünk a kivágott fákkal? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
És nem kell új fát telepíteni helyette? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen lehet, kellene is. Itt elmondanám, hogy Rózsa Karcsi ingyen felajánlott 400 db 
kocsánytalan tölgyet az önkormányzatnak, amit el is ültettünk. 
 
képviselő 
Esetleg valaki a fa értékesítésében is részt tudna venni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Marika említette délután, hogy akkor, amikor felmérettük a szakértővel ezeket a fákat, nem gondoltuk 
arra, hogy az intézmény területén is meg kellett volna nézetni a fákat, mert ma délután jelezték, hogy 
letörött egy ág a járdára. Azok is nagyon öreg fák. Csak most már még egyszer fizetni kellene a 
szakértői díjat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyenlőre döntsünk arról, hogy a temetői fákkal mit csináljunk! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A kivágás vegetációs időn kívül történhet, ami azt jelenti, hogy majd valamikor szeptember, október 
környékén lehet kivágni, tehát erről kell dönteni. Ha le van döntve, akkor már lehet rajta dolgozni, de 
ha lombos az erdő, akkor már ne szabad dönteni, mert akkor már károsít. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a temetői fákról készült szakértői véleménynek megfelelően a temetői fák kivágására 
vonatkozóan intézkedjünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

47/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az erdészeti szakértő 
által készített szakvélemény alapján az Önkormányzat tulajdonát képező 
Tolmács 243 helyrajzi számú temető területén a vágáskorukat elért, idős és 
balesetveszélyes, valamint sérült fák kivágását kívánja elvégeztetni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a temetői fák 
kivágásának intézésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Benne van a költésvetésünkben, hogy megpróbálunk pályázni a községháza akadálymentesítésére. A 
pályázati felhívás kiírásra került. Beszéltem a pályázat írókkal, akik az orvosi rendelő 
akadálymentesítésére vonatkozó pályázatot készítették nekünk, és tőlük kértem ajánlatot. Annyi 
változás van az idei pályázati kiírásban, hogy az orvosi rendelők akadálymentesítésére már nem lehet 
pályázni, csak az iskolákra és a hivatalokra. Mi a hivatalra szeretnénk pályázni, a felső támogatási 
határ 30 millió Ft. A Magyar Pályázatkészítő Irodától – aki az orvosi rendelős pályázatot is készítette - 
kértem ajánlatot, ami meg is érkezett. Vállalják az utólagos elszámolást is. Tavaly 7 %-ért csinálták, 
most pedig 4%+áfá összegért vállalnák a pályázat írást és az elszámolást, a monitoringot is, tehát még 
olcsóbban, mint tavaly. Viszont van egy probléma: a pályázati kiírás a projektmenedzseri költségeket 
csak a beruházási érték 2 %-áig engedi elszámolni. Tehát ha nyerünk 30 milliót, akkor ők annak a 4 
%-át kérik, de csak 2 %-ot lehet elszámolni a pályázatban. Ha viszont nem nyerünk a pályázaton, 
akkor csak az ő költségüket kell kifizetni, ami maximum 30 e Ft. Szeretném, ha a MAPI-t bíznánk 
meg a pályázatírással és az elszámolással, mert jó a kapcsolatunk, jól dolgoznak, megbízhatóak, 
precízek. A községháza akadálymentesítéséhez terveket is készíteni kell, és ugyanúgy, mint az orvosi 
rendelőnél, a terveket rehabilitációs mérnökkel kell készíttetni. Javaslom, hogy ismét Pandula Andrást 
bízzuk meg, vele kapcsolatban is csak jókat tudok elmondani. Arról kellene döntést hoznunk, hogy 
megpályázzuk–e, vagy nem a községháza akadálymentesítését? 2012-től minden közintézménynek 
kötelezően akadálymentesítettnek kell lennie. 
 
Loksa János képviselő 
Ha 2012-től kötelezően meg kell csinálni a saját költségvetésünkből, és nem adnak hozzá semmit, 
akkor inkább most csináljuk meg pályázatból. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bánkon szerették volna megpályázni az orvosi rendelőt, és most nem engedi a pályázat. Tavaly 
nekünk szerencsénk volt, hogy sikerült az orvosi rendelő, és most szeretnénk a hivatalt. 
 
További hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a Községháza akadálymentesítésére vonatkozóan nyújtsunk be pályázatot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

48/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz pályázatára (ÉMOP-2009-
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4.2.2.) a községháza akadálymentesítésének megvalósításának támogatására 
pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: Községháza teljeskörű akadálymentesítése 

A fejlesztés megvalósulási helye: Tolmács 76. helyrajzi szám, 
 Sport utca 1.  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a községháza (2657 
Tolmács, Sport utca 1., 76. hrsz.) felújítására az önkormányzat 
költségvetéséről szóló rendeletében a szükséges összegű saját forrást 
biztosítja. A képviselő-testület a szükséges saját forrás összegét az 
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.16.) rendeletében 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Községháza 
akadálymentesítési célú felújításának megvalósításához a saját forráson 
felül szükséges forrás biztosítására – az Észak-Magyarországi Regionális 
Operatív Program támogatás igénybevétele céljából - az illetékes szervhez 
nyújtsa be a pályázatot. 
 
Határidő:  pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a pályázat 
megírásával a MAPI pályázatíró céget bízzuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

49/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
A képviselő-testület a Községháza teljeskörű akadálymentesítése 
megnevezésű projekt pályázati dokumentációjának (ÉMOP-2009-4.2.2. 
pályázati kiírásra beadandó pályázat) elkészítésére és a kiíróhoz történő 
benyújtására, valamint a pályázati elszámolás (monitoring) elvégzésére, a 
projektmenedzseri feladatok ellátására megbízza a Magyar Pályázatkészítő 
Iroda Zrt-t (6087 Dunavecse, Fő út 79.).  
A pályázatkészítő díjazásra kizárólag az elnyert támogatás függvényében 
jogosult. A sikerdíj összege az elnyert támogatási összeg nettó 4 %-a + áfa. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly az orvosi rendelő akadálymentesítésének terveit Pandula András  tervezte meg, és a kivitelezés 
közben is ő látta el a rehabilitációs mérnök feladatait, felügyelte és figyelemmel kísérte a kivitelezést. 
Szeretnénk, ha ezt is ő tervezné, mert csak rehabilitációs mérnök tervezheti a pályázat által támogatott 
fejlesztést, és vele jó munkakapcsolat alakult ki, megbízható szakember. Sajnos még nem tudta 
elküldeni, hogy mennyiért tervezné meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy tervezőként 
Pandula Andrást bízzuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
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50/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
A képviselő-testület Tolmács Községháza (2657 Tolmács, Sport utca 1., 76. 
helyrajzi szám)  teljeskörű akadálymentesítési tervének elkészítésére 
Pandula András (2120 Dunakeszi, Kosztolányi D. 2/a.) építészmérnök, 
rehabilitációs szakmérnök tervezőt bízza meg.  
A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén megbízza Pandula 
Andrást a projekt megvalósítása és kivitelezése során a rehabilitációs 
szakmérnöki közreműködésre. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy sor került a költségvetésünkben tervezett új fűnyíró 
traktor beszerzése. Erre bruttó 600 e Ft-ot terveztünk a költségvetésünkben. Több árajánlatot is 
megnézve, 530 e Ft-ért vettünk egy fűnyíró traktort. A régi fűnyíró traktort értékesíteni szeretnénk, és 
van két jelentkező, akik megvásárolnák. El kell mondanom, hogy mindkét potenciális vevő nagyon 
sokat segít a falunak. Én nem szeretnék ebben a kérdésben dönteni, döntsön a képviselő-testület. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Versenyeztessük meg! 
 
Loksa János képviselő 
Ki kell írni a tendert, vagy licitáltassuk meg őket, és eldöntjük, hogy kinek adjuk el, vagy sorsolunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Még annyit szeretnék elmondani, hogy arról volt szó, hogy majális nem lesz, mert a két napos 
falunapra készülünk. Marika és én azért szerveztünk május 1-jére programot, legyen mégis valami 
rendezvény ezen a napon. Délelőtt sport program, délután pedig 4 órától népdalkör, játszóház, 
arcfestés, modern tánc, este pedig utcabál. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk még vissza a fűnyíró eladására. Legyen egy minimum ár, és aki a legmagasabb árat ajánlja, az 
kapja meg? 
 
További hozzászólás, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a régi fűnyíró traktort a legmagasabb vételárat ajánló részére értékesítsük, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

51/2009. (IV.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező elavult, elhasználódott Crosman 13,5 LE fűnyíró traktort 
értékesíteni kívánja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat részéről nem 
kerül használatra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fűnyíró traktort a 
szabad piacon a piaci viszonyok függvényében a legkedvezőbb áron és 
feltételekkel értékesítse. A legalacsonyabb eladási ár 30.000 Ft. 
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A polgármester e tevékenységéről a képviselő-testület ülésén tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Dudás Gergely  képviselő 
Szeretném elmondani, hogy a múlt hétvégén este 11 óra körül mentem hazafelé, az iskola udvarán 
keresztül. Nem volt rossz idő, de a kazán erősen fűtött. Jó lenne, ha valaki odafigyelne arra, hogy 
feleslegesen ne menjen a kazán, és hétvégén le legyen véve a termosztát. Most már vége van a fűtési 
szezonnak, de a következő szezonra el kell érni, hogy azt az automatikát, ami most működik, le kell 
cseréltetni egy olyanra, amelyik programozható, és szabályozható a fűtési hőfok. Nincs szükség 
hétvégén az üres épület ilyen mértékű fűtésére. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 Csehek József  Loksa János 
 képviselő  képviselő 
 


