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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
8/2009. számú 

 
J E G Y ZŐK Ö N Y V E  

 
Készült: 2009. június 11-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester  
 Csehek József  képviselő 
 Dávid Imre  képviselő 
 Dudás Gergely   képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő (a 2. napirendi ponttól) 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan távol: Balázs János Ferenc alpolgármester, Loksa János képviselő 
 
Meghívott vendégek:  Laczkó István Rétság Rendőrkapitányság képviselője 
 Csáthy Rudolf Tolmács Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Féjáné Záhorszki Mária jelezte, hogy később érkezik. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő és Dudás Gergely képviselő 
legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban annyi változás lenne, hogy az első napirendi ponttal kezdenénk, 
meghallgatjuk Laczkó Úr beszámolóját, és utána következne a tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt 
eseményekről. A negyedik napirendi pontnál a Rétsági Általános Iskola és a tolmácsi kirendeltség 
működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámoló az iskolavezetés kérésére – tekintettel arra, hogy a 
tanévzáró értekezletükre még ezt követően fog sor kerülni - későbbi ülésen kerül tárgyalásra. A többi 
napirendi pont nem változik. A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
 
1. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről,   Hajnis Ferenc polgármester 
 a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal  
 kapcsolatos feladatokról 
 Előadó: Rétsági Rendőrkapitányság képviselője 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, Hajnis Ferenc polgármester 
a határozatok végrehajtásáról 
 
2. Beszámoló Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről,  Hajnis Ferenc polgármester 
    Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
 érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
 feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2008. évi támogatásával 
 Előadó: Csáthy Rudolf a Polgárőr Egyesület elnöke 
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3. Beszámoló a Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről, és  Hajnis Ferenc polgármester 
 elszámolás a 2008. évi önkormányzati támogatással; 
 2008. évi koncepció 
 
4. Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda nevelési és gazdálkodási  Hámori Imréné óvodavezető                             
 tevékenységéről, valamint a 2009/2010. nevelési év  
 előkészületeiről; óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben 
 elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
 
5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  Torma Andrea körjegyző 
 feladatainak ellátásáról szóló beszámoló  
 
6. Az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló Torma Andrea körjegyző 
 
7. Rétság Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Rétság Város, Bánk község és Tolmács község   Hajnis Ferenc polgármester 
 Intézményfenntartói társulás közoktatási esélyegyenlőségi 
 koncepciója 
 
9. Iskolabusz szolgáltatás 2009/2010. tanévre   Hajnis Ferenc polgármester 
 
10.Egyebek Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 

1. Napirend  Beszámoló Tolmács Község közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról 

 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
A Kapitány Úr szabadságon van, ezért én helyettesítem, egyébként tisztelteti a képviselő-testületet. 
Tolmács község közbiztonsági helyzetéről: 2008-ban a Rétsági Rendőrkapitányság a 
munkaprogramjában meghatározott alapvető feladatokat sikeresen teljesítette. 2008. a rendőrség 
életében, különösen a rétsági rendőrkapitányság életében fordulópontot jelent. Hosszú évek óta 8-10 fő 
hiánnyal küszködött, ami különösen sújtotta a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályt. 
2008. január 1-jétől a Határőrség integrációjából Rétság jól profitált. Nem csak a meglévő hiányt 
tudtuk feltölteni, de fejlesztéseket is megvalósítottunk ezen a téren. 2008. lényegében a tanulással, a 
terület megismerésével, és az egyébként  felfokozott közbiztonsági feladatokkal telt el. Tolmácson ez 
kevésbé éreztette a hatását. Itt elsősorban a csapaterős igénybevételekről beszélnék, hiszen annyi 
rendezvény történt Budapesten, annyiszor kellett csapaterőbe szervezett század szakaszaként 
felvonulni a Rétsági Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 
beosztottjainak, ami egyébként egy kicsit éreztette negatív hatását olyan értelemben, hogy ezáltal 
kevesebb szolgálatot töltöttünk el. Néhány szót a gazdasági feltételünkről: A rendőrkapitányság két 
épülete az egyik legamortizáltabb a megyében. Az integrációnak, illetve a jármű cseréknek 
köszönhetően a gépjármű parkunk már elég modernek, jónak mondható. Bűnügyi helyzet: A Rétsági 
Rendőrkapitányság működési körzetén belül Tolmács község a nyugati régió határán belül 
helyezkedik el. Bűnügyi helyzetét nagyban befolyásolja a főváros, a Duna-kanyar, Pest megye 
közelsége. Munkánk során az elsődleges cél az, hogy a lakosságot legjobban irritáló bűncselekmény 
kategóriában eredményes felderítő tevékenységet folytassunk, és ezáltal a bűnözést elviselhető keretek 
közé szorítsuk. Az összes ismert bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni 
bűncselekmények voltak a dominálóak, de részesedése Tolmács viszonylatában jóval a megyei átlag 
alatt van. A vagyon elleni bűncselekmények közül a lopás és a betöréses lopás a legjellemzőbb. 2008. 
év folyamán Tolmács község közigazgatási határain belül 11 esetben lopás megalapozott gyanúja 
miatt rendeltünk el nyomozást. Ezek közül 7 esetben személy elleni, 1 esetben besurranásos lopás, 3 
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esetben betöréses lopást követtek el. Az értékelt időszakban, azaz 2008-ban a környező településeken, 
de már Tolmácson is megjelentek az un. trükkös lopások, melyet külön erre szakosodott utazó 
bűnözők követnek el általában. Ezen bűncselekmények célpontjai főleg idős és egyedülálló emberek. 
A bűncselekmény elkövetéséhez sok esetben a sértett magatartása is hozzájárul. Különféle 
legendákkal próbálnak idős emberek otthonában beférkőzni, pénzváltás, vízóra leolvasás, majd az 
egyik közülük elvonja a figyelmet - főleg pénzváltáskor – kifigyelik, hol tartja a sértett a pénzét, ezt 
követően elcsalják őt onnan, és a másik ellopja a pénzt. Fölhívnám erre a bűncselekményre a 
figyelmet, mivel a mostani gazdasági helyzet, világgazdasági válság miatt egyre több vagyon elleni 
bűncselekmény fordul elő, és egyre több besurranásos lopás. Ezen elkövetőket pedig nagyon nehéz 
felderíteni. Mind a bizonyítás, mind a pénznek a lefoglalása akadályokba szokott ütközni. Vagyon 
elleni bűncselekményeknél, mint mondtam, a betöréses lopás Tolmács viszonylatában eléggé csekély 
számú volt. Ezen a településen még súlyos testi sértés volt, amiért nyomozást rendeltünk el. Közrend 
elleni bűncselekmények közül garázdaság miatt indult egy esetben eljárás. Összességében Tolmács 
község bűnügyi helyzete 2008. évben az előző évekhez képest azonos szinten maradt. A község 
bűnügyileg a kevésbé fertőzött települések közé tartozik, melyhez a rendőrségen kívül a nagyon jól 
működő és szervezett polgárőr egyesület tevékenysége nagyban hozzájárul. A helyi polgárőrség az 
egyik legszervezettebb és legrégebb óta működő polgárőr egyesület. Közbiztonsági helyzet: Tolmács 
község a Nagyoroszi Körzeti Megbízotti Csoport, (továbbiakban KMB) körzethez tartozik. Ebben a 
KMB-ben történt változás, tagcsere történt. Próbálunk egy olyan alapelvet érvényesíteni, hogy a 
KMB-s a KMB területén lakjon, és ezért történt a tagcsere. Összességében tolmácsi polgárokkal 
szemben 14 esetbe szabtunk ki helyszíni bírságot, kisebb súlyú szabálysértésekért. 
Közlekedésrendészeti tevékenységünk: Tolmács községben a múlt év folyamán olyan jellegű 
közlekedési baleset nem történt, mely a hatáskörünkbe tartozott volna. Igazgatásrendészeti 
tevékenységünk: Ez a részlegünk jelenleg a vagyonőri tevékenység engedélyezésével, ellenőrzésével, 
fegyver ügyintézéssel és hatáskörbe utalt szabálysértések elbírálásával foglalkozik. 2008. évben 14 fő 
tolmácsi lakos ellen folytattak szabálysértési eljárást a Kapitányság Igazgatásrendészeti Csoportjában. 
A szabálysértések egyharmada volt kiemelt, az esetek egy részében az eljárás figyelmeztetéssel zárult. 
Összességében Tolmács községről közbiztonsági szemmel elmondható, hogy ez egy békés település, 
és ez a nagyon jól működő polgárőrségnek is nagyban köszönhető, tehát a közbiztonsággal különösebb 
probléma nincs. Ezt annak tükrében mondom, hogy jelenleg egy új KMB csoport szervezése van 
folyamatban, ennek apropója az, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén, Szátokon 
jön létre egy csoport. Jelenleg az országban van 104 közbiztonság hiányos település, ebből az egyik 
Szátok. Ennek a referálása folyik jelenleg a rendőrségen, mindinkább le szeretnénk fedni ezt 
közterületi szolgálattal. Ennek tulajdonképp az a vonzata, hogy a saját állományunkból kell kijelölni 
és kinevelni az odaillő embereket, hogy ezt a települést és a környékét biztonságosabbá tegyük, és a 
biztonságérzetet növeljük. Elkészült az első negyedéves országos statisztika. Az országban a legjobb 
felderítési mutatója a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak, azon belül pedig a Rétsági 
Rendőrkapitányságnak van, ami nagyon szép eredmény. Természetesen próbálunk úgy eljárni, és 
olyan erőket összpontosítani, hogy minden egyes elkövetett bűncselekmény gyanúsítottját, később 
vádlottját sikerüljön előkeríteni, illetve ami ezen a településen nagyon jellemző, a megelőzés, 
prevenció oldaláról próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést. A kollégáinkat általában a közbiztonság 
szempontjából fertőzöttebb területekre igyekszünk többet mozgatni, ezért van az, hogy útirány van 
Tolmács községben is, de itt mégsem annyi szolgálatot látnak el, talán annyit sem, amennyit az 
önkormányzat képviselő-testülete igényelne, de a hatáskörünkbe tartozó 25 település azért nem kevés. 
A beszámolóm végén még egy-két gondolatot a közigazgatási bírságról. Ez a  bírság nem 
szabálysértés, másfelől általában nem mi bíráljuk el. Ezen ügyekben vagy a Salgótarjáni vagy a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság hoz határozatot, illetve jár el. Maga a 
közbiztonság közös ügyünk. Ahhoz, hogy legalább ilyen szintű maradjon, mindenkinek oda kell tenni 
magát, amivel az elmúlt években sem volt probléma. A Polgárőrség olyan tevékenységet folytat itt, 
ami példaértékű. Megköszönöm a figyelmet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen a tartalmas beszámolót. Tisztelt képviselők, van-e valakinek kérdése? Ha nincs, 
nekem lenne egy kérdésem, ami nem a beszámolóhoz kapcsolódik. Az egyik napirendi pontunk az 
iskolabusz kérdése. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy a buszon a biztonsági öv, illetve a 
gyerekülés kötelező–e, mik az ezzel kapcsolatos előírások? 
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Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
Kétfajta közlekedési kategória van, a menetrend szerinti járat és a nem menetrend szerinti járat. Az 
iskolabusz kategóriában - jogszabály szerint - életkorhoz kötötten, úgy, mint a személygépkocsiban, 
ha olyan életkorú a gyerek, akkor a biztonsági gyermekülés kötelező. Ebben - úgy gondolom - némi 
változás lesz, mert nem igen látszik, hogy egy iskolabusznál miért kötelező és a menetrend szerinti 
járaton pedig nem. Ennek az ügynek az élharcosa a Körös vagy a Zala Volán, aki ezt a kérdést úgy 
veti fel, ha marad ez az előírás, akkor elveszi az iskolabuszokat, ugyanis ezeket a kritériumokat nem 
tudja teljesíteni. Akinek van kisgyereke, az tudja, egy biztonsági gyerekülés 10 ezer Ft körül van, és ha 
ezt beszorozzuk az ülések számával, az valóban teljesíthetetlen. A biztonsági gyermekülések is 
kategóriákba vannak sorolva. Én is úgy gondolom, hogy ez jelenleg teljesíthetetlen. Azt gondolom, 
hogy ezt a normát meg fogják változtatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom, miért kérdezem. Eddig is működött Tolmács - Rétság között az iskolabusz, és a 
2009/2010-es tanévre is szeretnénk biztosítani, amennyiben úgy dönt a testület. Jelenleg a felső 
tagozatosokat szállítja a busz, és a szülők részéről merült fel ez a kérdés. Ha elfogadják a változást, 
akkor elvileg úgy néz ki, hogy szeptember 1-től esetleg nem lesz kötelező. 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
Ebben az esetben nem áll fenn akkora veszély, mert elsősorban felső tagozatosokról van szó, 
életkorban, magasságban nekik már nem kell biztonsági gyermekülés. A biztonsági öv valószínűleg 
szeptember 1-jétől kötelező lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy tudom, hogy a Dian Profil – aki az iskolabusz szolgáltatást biztosítja - a biztonsági öveket 
beszerezte, és be fogja szerelni. 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
Ez egyébként bűntető jogilag nagyon érdekes kérdés. Egy busz esetében, amikor mondjuk felszáll 30 
gyerek a buszra, és vagy beköti, vagy nem a biztonsági övvel magát, ez csak az utason múlik. Egy 
buszvezetőt ezért bűntető jogilag felelőssé tenni, nem igazán lehet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És a kísérő pedagógus? 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
A KRESZ-ben ez egy értelmezhetetlen kategória, ilyen nincs. Van utas, vezető, gyalogos, de ilyen, 
hogy kísérő, nincs, és ezért nem is lehet megszólítani feladatkörrel. Egyébként nálunk fejlettebb 
államokban sem ebben a megoldásban gondolkodnak, hanem a busz olyan kialakításával, hogy a 
sérülésnek ezt a mértékét csökkenteni lehessen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyébként az új buszokban – így az általunk vásárolt Fiat Ducatoban is - már benn van a biztonsági 
öv. 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
A biztonsági gyerekülésről még egy gondolat. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ez a biztonsági övnek a 
kiterjesztése. Tehát akkor szerelhető be biztonsági gyermekülés egy személygépkocsiba, ha van benne 
biztonsági öv. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van különbség a biztonsági gyermekülés és az ülésmagasító között? 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
Ez egy nagyon sikamlós rész, mégpedig azért, mert a jogszabályok rendszere a biztonsági 
gyerekülésről emlékezik meg. Ezzel kapcsolatos rendelet egy régi, 1975-ös rendelet, a KRESZ pedig 
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tipikusan egy olyan jogszabály, amely az élet után halad. A KRESZ szempontjából jelenleg 30 
értelmezhetetlen járműkategória van, mint például az elektromos bicikli, bár azóta már értelmezhető a 
KRESZ alapján. A KRESZ az ülésmagasítót nem ismeri. Az ülésmagasító érthető filozófia, hiszen 
sokkal kevesebbe kerül, mint a biztonsági gyermekülés, egy probléma van vele, hogy általában olyan 
rendszerű, hogy baleset esetén kicsúszhat belőle a gyerek, és a hatást nem fejti ki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kérdeztem, mert az önkormányzatunk nyert egy falubuszt, aminél kitétel volt az 
akadálymentesítés, illetve hogy fel kell szerelni biztonsági gyermeküléssel, vagy – oda volt írva - 
ülésmagasítóval. 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
A probléma a következő: életkor szerint kategóriák vannak. Egy falubusznál az ülésmagasító jelentené 
a megoldást. Az ülésmagasító nem biztonsági gyermekülés, valamilyen szinten a rendőrség is és 
bármilyen hatóság elfogadja, viszont a funkcióját nem úgy tölti be.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Ha krossz-motorral, rendszám nélkül, lyukas kipufogóval randalíroznak, és jön a rendőr, mit tud 
tenni? Kötelezhető–e, hogy újból műszakira vigye a motort? 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
Nem egyszerű kérdést tett fel! A rendőr jogszabályok alapján dolgozik. Azt, hogy mekkora a motor 
zajkibocsátása, egy rendőr nem tudja mérni. Ha a motornak nincs rendszáma, ugyanígy nem a rendőr 
fogja eldönteni, hogy milyen kategóriájú a motor. Ez, amit Ön elmondott, nem rendőrségi 
szankcionálási kategória. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ez a fiatalember egy héten ezt többször is megtette. Mikor meguntam, kimentem, és csináltam róla 
egy fényképet. Elment, majd később visszajött, és kérdőre vont, milyen jogon fényképezem őt, és 
különben is - állítása szerint - minden papírja rendben van. Közterületen megtehetem, hogy 
lefényképezem? 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
Igen. A következőt szeretném mondani: nyílván, ha ilyet tapasztal, jó lenne, ha rendőrségi hatáskörbe 
kerülne, és ha rendőri jelenlétet tapasztal az ilyen motoros, annak nagyobb a visszatartó ereje. Ez a 
fényképezés egy kétélű fegyver, mert ilyen okán egy tettlegesség is kialakulhat. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Tudom, hogy ki volt, de nem szeretném megtenni a feljelentést, esetleg akkor, ha tettlegességig fajulna 
a dolog. Nem az bánt, hogy motorozik, hanem hogy falun belül – főleg így nyáron - sok gyerek van az 
utcákon, pl. görkorcsolyával, és félő, hogy elüt egy gyereket. Valahogy meg kellene értetni vele, hogy 
mi a probléma. 
 
Laczkó István kapitányságvezető-helyettes 
Megértettem, erről tudunk még beszélni. Ez részint intelligencia kérdése, valamint a magára adó itt 
lakó ember nem bosszantja a falu lakosságát. Úgy gondolom, erre vissza fogunk még térni. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még egyszer köszönjük a tartalmas beszámolót, és jó munkát kívánunk a továbbiakban is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

56/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község 
közbiztonsági helyzetéről a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló, 
Laczkó István Rétság Rendőrkapitányságvezető-helyettes által megtartott 
beszámolót elfogadja. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    - 

 
 
Laczkó István Rétság Rendőrkapitányság  kapitányságvezető-helyettes elhagyta az ülést. 
 
 

Napirend előtt     Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy történt egy megállapodás a Közútkezelő társaság, a 
vasút és az önkormányzat között. A közút és a vasút részéről volt egy olyan kérés, hogy a vasúti 
átjáróban működő fénysorompó megszüntetésre kerüljön. Amennyiben vasúti közlekedés lesz, akkor 
személyzeti őr fog kijönni, és az fogja irányítani a forgalmat. Kérték az önkormányzat véleményét, és 
mi támogatásunkat adtuk ehhez. 
A temetői fakivágás ügyében megszületett a fakivágást engedélyező határozat, melyet a rétsági jegyző 
engedélyezett. A jegyzői határozat alapján a fák bármikor kivághatók, a határozatban nincs benne, ami 
a szakértői véleményben benne volt, hogy csak „vegetációs” időben vághatók ki. Kérdésem, hogy 
kérjek–e a fakivágásra árajánlatot, vagy pedig megvárjuk a vegetációs időszakot? Megkérem az 
árajánlatokat, és aztán majd döntünk. 
Tegnap megtartották a kastéllyal kapcsolatos bírósági tárgyalást. Sokat vacilláltak rajta, hogy lehet–e, 
vagy nem lehet perelni a felszámoló céget. A bírók arra az álláspontra jutottak, hogy nem lehet. Az 
ügyvéd úrnak még mindig az a véleménye, hogy lehet. Még egy lehetőség van: a Legfelsőbb Bíróság. 
Az összeg, amit esetleg az eljárásért fizetnünk kell, még mindig csekély ahhoz képest, amit nyernénk 
ezen, ha sikerül. Még nincs lezárva ez az ügy. A másodfokú bíróság ítélete jogerős, a 150 ezer Ft 
perköltséget mindenképp ki kell fizetni, illetéket nem kell fizetnünk. Az ügyvéd Úr azt ígérte, addig 
nem fog nekünk számlázni, amíg véget nem ér az ügy. 
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az óvodai nyílászárók cseréjére a pályázatot megnyertük, 
holnap kell mennem Salgótarjánba a támogatási szerződést aláírni. Ezt a pénzt előre megkapjuk, 
utólagosan kell elszámolnunk vele. A testületi határozatunkban az szerepel, hogy nem csak az óvodán, 
hanem az iskolában is szeretnénk kicserélni a nyílászárókat, ami majdnem 1 millió Ft, és ezt az 
önkormányzat saját költségéből fedezi. Így ki lesz cserélve az óvodában is és az iskolában is minden 
ajtó, ablak. Ez ügyben megbeszéltem a Börzsöny Kontakt Kft-vel, hogy addig ne rendeljék meg a 
nyílászárókat, amíg a támogatási szerződést alá nem írtam. Az ablakok ajtók legyártása a rendeléstől 
számítva 3-4 hét. 
Megérkezett a kisbuszunk Salgótarjánba a kereskedéshez, és holnap megyünk a Jegyző asszonnyal 
cégszerűen aláírni a papírokat, hogy forgalomba tudjuk helyezni. A lekötött 12 millió Ft-unk lekötése 
hétfőn jár le, utána átutaljuk a kisbusz vételárát, és úgy néz ki, hogy a jövő hét közepén el lehetne 
hozni a buszt. A buszra meg kell kötni a kötelező biztosítást és Casco-t is. Az OTP Garanciától már 
kértem árajánlatot, illetve a Fiat keeskedésnél is meg lehet kötni a biztosítást. Ők azt mondták, eddig 
mindenki náluk kötötte, mert ők mindenben jobb ajánlatot kínálnak. Ha felhatalmaz minket a testület, 
hogy a kedvezőbb ajánlatot elfogadva kössük meg a szerződést, akkor megkötjük, de ehhez testületi 
felhatalmazás kell. Az OTP garancia havi 11 ezer Ft körüli összegért vállalja a Casco-t, és 6 ezer Ft 
körül pedig a kötelező biztosítást. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy 8+1 fős busz kötelező felelősségbiztosítására és a cascora vonatkozó ajánlatok közül a szerződés 
megkötésére felhatalmazást kapjon a polgármester és a jegyző, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

57/2009. (VI.11.)Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a körjegyzőt, hogy az önkormányzat által beszerzésre 
kerülő Fiat Ducato 2.3 Mjet Panorama gépkocsi kötelező 
felelősségbiztosítását és Casco biztosítását – a legkedvezőbb ajánlat alapján 
– a legkedvezőbb ajánlatot adó biztosítónál megkössék. 
 
Határidő: gépjármű forgalomba helyezése 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegnap érkezett egy meghívó a tisztelt képviselő-testületnek - ilyen még nem volt - tisztelettel és 
szeretettel várják a képviselő-testületet és a polgármestert Rétságon, a szombaton megrendezésre 
kerülő ballagásra. Kérem, hogy aki tud, szombaton jöjjön. 
Tájékoztatásként elmondanám, hogy azt az irodát, amit a Börzsöny Kontakt Kft. bérel tőlünk, 
továbbra is szeretnék bérelni, földmérő irodát nyitnak, mert azzal is foglalkoznak majd. Egy kis belső 
átalakítást és külső ablak cseréjét végzik el az épületen. 
Minden testületi tag előtt van egy DVD, ezt a testvértelepülésről küldték, a települést mutatja be. 
Mivel az Alpolgármester Úr nincs itt, én szeretném elmondani, hogy május 15-től 18-ig kiutaztunk 
Erdélybe, és megtörtént a testvértelepülési barátsági szerződés aláírása. Erről egy cikket írtam a 
honlapra, és ez a DVD film is felkerült a honlapunkra. Tisztelettel meghívtuk őket az augusztus 9-ei 
falunapunkra, még pontosan nem tudják, hogy hányan, de jönnek. Egyébként nagyon kedvesen 
fogadtak, sikerült igazi magyar embereket találni. Fitód település kb. 400 fős település, hasonlóan 
hozzánk, ők hármas körjegyzőség szerint működnek, egy önkormányzatként.  
A költségvetésben elfogadásra került a Zarándoki út padkázása, és a közutak kátyúzása. A Zarádoki út 
padkázására a közútkezelő társaságot szeretném megbízni, és ígéretük szerint a munkával együtt a 
Tolmácsi utat bekátyúzzák. Ezzel kezdték a munkát. A költségvetési keretet kb. 150 ezer Ft-tal léptük 
túl. 
A gyermeknap sikeresen, jó hangulatban telt el. 
Van–e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatását az elmúlt ülés óta történt 
eseményekről. 
 
 

2. Napirend Beszámoló Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács község 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2008. évi 
támogatásával 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Polgárőr Egyesület írásos beszámolóját mindenki megkapta, ezzel kapcsolatban van–e valami 
szóbeli kiegészítés? Átadom a szót Csáthy Rudolf elnök úrnak. 
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Csáthy Rudolf egyesület elnöke 
A beszámoló szűkszavúnak tűnik, de szerencsére nincsenek olyan események, melyről legendákat 
kellene írni. Benne van, aminek benne kell lenni, különösebb hozzáfűzni valóm nincs. Ha esetleg 
kérdés van, szívesen válaszolok rá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az lenne a kérésem hozzátok, polgárőrök felé, hogy június 19-én pénteken lomtalanítás lesz, 
polgárőröket kellene szervezni, hogy a házak elől ne vigyék el a cigányok a vasat, úgy mint máskor, 
mert a Kuris Zoli felajánlotta, hogy a leadott vas értékének egy részét leadná az önkormányzatnak. 
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Féjáné Záhorszki Mária képviselő. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Polgárőr Egyesület működéséről, valamint a 2008. évi támogatás 
elszámolásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

58/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község 
közbiztonsági helyzetéről szóló, és a Polgárőrség 2008. évi támogatásával 
történő elszámolásról szóló, Csáthy Rudolf Polgárőr Egyesület elnöke által 
megtartott beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
3. Napirend  Beszámoló a Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről, és elszámolás 

a 2008. évi önkormányzati támogatással; 2009/2010. évi koncepció 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előttetek van az írásos beszámoló, az elnök úr sajnos nem tudott megjelenni. Ehhez kapcsolódóan 
van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Sajnálom, hogy nincs itt az elnök úr, egyébként nem 
nekünk kell, hogy lemondjon, hanem az egyesület közgyűlése felé. Akinek eddig az önkormányzat 
pénzbeli támogatást adott, azok a szervezetek részt vállalnak a különféle közösségi munkákban, 
egyedül a Sportegyesület tagjai nem kapcsolódnak be ezekbe. Én ezt hiányoltam a sportolók részéről. 
Kis kitérőt tennék a sporttal kapcsolatban. Megkerestek telefonon a következő ügyben: tudjátok, kint 
az ún. „Betlehemben” vannak pályák, ahol hobbi szinten folyt a sportolás, és szeretnének egy ottani 
egyesületet alapítani Rétság SE néven, és a terület tulajdonosa, Koplányi Tibor azt mondta, ha 
Tolmácson vagy a terület, akkor miért ne lehetne Rétság-Tolmács SE? Kérdeztek engem, hogy az 
önkormányzat nem tudná–e ezt az egyesületet valamivel támogatni. Én azt mondtam, megkérdezem a 
képviselő-testületet. Megígértem, idehozom a testület elé, egyenlőre csak mint tájékoztatást. 
Átgondoltam, tolmácsi származású nincs ebben az egyesületben, így nem tudom, kellene-e nekünk ezt 
támogatni, ráadásul Pest megyében akarnak játszani. Ennek a szervezője dr. Dobos Attila rétsági 
képviselő, aki nem keresett meg ezzel kapcsolatban, a tulajdonos hívott fel. Én nem hiszem, hogy ezt 
támogatnunk kellene. 
Visszatérve a Sportegyesületi beszámolóhoz, van-e valakinek hozzászólása? 
Úgy gondolom, hogy a támogatással való elszámolást elfogadhatjuk, de magáról a tevékenységről 
szóló beszámoló számomra értékelhetetlen. 
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Hámori Imréné képviselő 
Én is találkoztam a Janival, és elpanaszolta amit most leírt, de mindannyian tudjuk, milyen magasak a 
különféle ehhez kapcsolódó díjak. Az önkormányzatnak soha nem lesz annyi pénze, hogy egy ilyen 
egyesületet támogasson. Lassan már a kötelező feladat ellátása is nehezünkre esik. Jó lenne oda 
eljutni, hogy ezt a tolmácsi focicsapatot valaki szponzorálja. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Sportegyesület 2008. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról 
szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

59/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács 
Sportegyesület 2008. évi támogatásával történő elszámolást elfogadja. 
A képviselő-testület a sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolót nem 
fogadja el. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
4. Napirend Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda nevelési és gazdálkodási 

tevékenységéről, valamint a 2009/2010.nevelési év előkészületeiről; 
óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő 
karbantartási, felújítási feladatok 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magdi, szeretnél-e az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Hámori Imréné óvodavezető, képviselő 
Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy intézményünkben logopédiai foglalkozások történnek heti egy 
alkalommal. Megkaptam Balog Imrének a nyári nagytakarítással kapcsolatos árajánlatát. Az árajánlata 
az Általános Iskola, óvoda és konyha kötelező fertőtlenítő meszelésére vonatkozik, 147.900 Ft,  
megjegyezve, hogy az óvodai részt társadalmi munkában festi. Szeretném megemlíteni a két 
táborozási lehetőséget, ami az intézményünkben került lebonyolításra, és aminek az étkezését az 
intézményünkben szeretnénk biztosítani. A Jegyző asszonytól kérdezem - mivel a konyhát is igénybe 
vesszük étkezés alkalmából - milyen engedély kell ezzel kapcsolatban? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Úgy gondolom, hogy a meglévő engedély erre elegendő, de érdemes lenne megkérdezni az ÁNTSZ-
től. 
 
Hámori Imréné óvodavezető, képviselő 
Sajnos a konyhai mélyhűtőnk tönkrement, és félő, hogy a benne tárolt élelmiszerek megromlanak. 
Érdeklődtem, 70 ezer Ft körül lenne egy új. A tisztítószerekből elég sokat vettünk, a keretet már 
majdnem kimerítettük, de szerintem nem lépjük túl az éves tervezetet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretnélek megkérni, ha bármit vásárolni szeretnél az intézménybe, beszéljük meg, hátha tudok 
segíteni olcsóbb megoldásokkal. Klárikával megnézettem hol tartunk az előirányzatok 
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felhasználásánál, és a tisztítószerekkel kicsit elszaladt a felhasználás, és akkor még ott vannak azok a 
kiadások, amik időközben váratlanul felmerülnek.  
 
Hámori Imréné óvodavezető, képviselő 
Szakmai dolgokra sem költünk sokat, mert általában a papírgyűjtésekből és a büfék bevételeiből 
fedezzük. Nem beszélve arról, hogy az energia is elviszi, és a szülők így is panaszkodnak, hogy hideg 
van, éppen ezért nagyon örülök a nyílászárók cseréjének.  
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk, a Tolmács-Bánk Óvoda nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, a 
2009/2010 nevelési év előkészületeiről, valamint a szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatokról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

60/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hámori 
Imréné intézményvezető által készített és megtartott, Tolmács-Bánk Óvoda 
működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 
2009/2010. nevelési év előkészületeiről és a nyári karbantartási feladatokról 
szóló beszámolót. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:      - 

 
 

 
5. Napirend Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki megkapta és átnézte az előterjesztést, van–e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, 
véleménye, észrevétele? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

61/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:        - 
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6. Napirend  Az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beszámoló előttetek van, ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk az Önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

62/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. 
évi szociális ellátásairól szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:        - 

 
 
 
7. Napirend  Rétság Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapító okirat módosítása törvényi kötelezettség, amint azt mi is megtettük ezt a saját 
intézményeink esetében, a rétsági intézmény szükséges módosítását előkészítette a rétsági jegyző, és 
szeretnénk kérni ennek a módosított alapító okiratnak ez elfogadását. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Rétsági Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását, illetve az 
előterjesztett módosított Alapító Okiratot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

63/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat a Rétság Általános Iskola Alapító 
Okiratának (melyet Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 
184/2008. (XI.28.) határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-
testülete 122/2008. (XI.19.) határozatával jóváhagyott) módosítását 2009. 
július 1. hatályba lépéssel az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. A 9. pont címe a következőre módosul: „Az intézmény irányító 
szerve:” 

2. A 12. pont helyére a következő pont kerül: 
„12. Az intézmény típusa, besorolása: 
 12.1. Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
 12.2. Önállóan működő költségvetési szerv. 
 12.3. Önálló jogi személy.” 
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3. A 14. pont helyére a következő pont kerül: 
„14. az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján, közfoglalkoztatottként kerülnek foglalkoztatásra. A 
költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony alapján 
is elláthatja.” 

4. Az alapító Okirat az alábbi 15. ponttal egészül ki: 
„15. Ezen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.” 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti módosításnak 
megfelelő módosított alapító okirat záradékkal történő ellátására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Napirend  Rétság Város, Bánk Község és Tolmács Község intézményfenntartó 

társulás közoktatási esélyegyenlőségi koncepciója 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A törvény előírja, hogy az intézményeknek rendelkezni kell esélyegyenlőségi tervvel. Ez a 
esélyegyenlőségi terv a kistérség megbízásából, kistérségi forrásból készült. Van-e valakinek kérdése? 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Rétság város, Bánk község és Tolmács község intézményfenntartói 
társulás közoktatási esélyegyenlőségi koncepciót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

64/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Rétság Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Víser Kft. 
által készített, Rétság Város, Bánk Község és Tolmács Község 
intézményfenntartói társulás közoktatási esélyegyenlőségi koncepciót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Napirend  Iskolabusz szolgáltatás 2009/2010. tanévre 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt egy kis probléma az iskolai kirándulás alkalmával, a busz nem jelent meg időben, a buszsofőrnek 
problémája volt. Nem tudom, az iskolások, illetve a szüleik érzik–e, hogy ezért nem kell fizetni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Könnyen elhangzik a szülők szájából, hogy inkább kifizetjük, csak amikor fizetni kell, akkor ez már 
másképp történik. Kellemetlen volt a Józsinak is, láttam rajta. Amikor úszni megyünk, vannak 
gyerekek, akik nem bírják a buszt és rosszul vannak, sőt, még én is, de azért annak örülni kell, hogy 
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mindig biztosít egy ingyen kirándulást óvodának, iskolának egyaránt. Azt szeretném bejelenteni, hogy 
holnap Kétbodonyba megyünk kirándulni, és hétfőn pedig tanévzáró értekezlet lesz. Volt az a baleset, 
amikor Budapesten óvodásokat szállított egy busz, rögtön felhívtam őt, hogy ilyenkor ki felel, mert én 
a gyerekeket féltem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is beszéltem vele telefonon, vett egy másik buszt, és azzal fogja a szállítást végezni. Az 
úszásoktatásról: valóban pici gyerekek mentek, és valóban ezt felül kell vizsgálni, szervezzünk–e 
máskor ilyet. Nem minden szülő akarta ezt igénybe venni, és sok szülő fel volt háborodva. Nem 
tudom, kell–e nekünk ilyen úszás-oktatást vállalni, ha nem egyöntetű a fogadtatása. Ha csinálsz 
valamit, szálkát keresnek benne, ha meg nem, akkor az a baj, hogy miért nem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt gondolom, nagyon nagy fejlődés a gyerekek életében az úszás, és ha engem kérdezel, jó lenne a 
következő évben is, ha biztosítani tudnánk a gyerekeknek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskolabusszal kapcsolatban van–e kérdés, észrevétel, vélemény? A kistérségtől megkapjuk a 
normatívát, és mi a vállalkozó felé a vállalkozó számlája alapján fizetünk. A vállalkozó megtéríti 
részünkre a bejáró gyerekek részére kifizetett utazási buszbérletek árát, és ezen felül 1-1 óvodai és 
iskolai kirándulásra ingyen biztosítja a buszt. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk az iskolabusz szolgáltatás biztosítására vonatkozó határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

65/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 1-
jétől megbízza a Dian Profil Kft-t (2651 Rétság, Kölcsey F. u.38/2.) az 
iskolabusz szolgáltatás ellátásával. 
Az iskolabusz szolgáltatás magába foglalja az általános iskolás korú 
gyermekek Tolmács-Rétság-Tolmács útvonalon történő, Tolmács 
buszmegálló és a Rétság Általános Iskola közötti szállítást a 2009/2010. 
tanévben. 
A Dian Profil Kft., mint szolgáltatást végző vállalkozó díja a 2009/2010. 
tanévre vonatkozó, a költségvetési törvényben meghatározott iskolabusz 
szolgáltatás normatívája, melyet a Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
igényel és ad át az önkormányzat részére. 
A szolgáltatást végző vállalkozó Tolmács Község Önkormányzata részére 
megtéríti az önkormányzat által saját költségvetése terhére a Rétság 
Általános Iskolába bejáró tanulók részére kifizetésre kerülő autóbusz bérlet 
megvásárlására szolgáló támogatás (térítés) összegét. 
A képviselő-testület az e határozatban foglalt iskolabusz szolgáltatás 
ellátásához saját költségvetéséből fedezetet nem biztosít. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az iskolabusz szolgáltatás 
ellátására vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős:  polgármester 
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10. Napirend  Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Július 1-jétől be lehet adni a hivatal akadálymentesítésére vonatkozó pályázatot. A pályázathoz 
vállalnunk kell az önerő biztosítását. Összeállt a beruházás költségvetése, összesen: 14.509.103 Ft. A 
radiátorok sorosan vannak bekötve, amin változtatni szeretnénk, hogy külön-külön szabályozható 
legyen egy-egy helyiség fűtése, valamint egy külső festést fog kapni az épület. Kiépítésre kerül a 
rámpa, valamint – hogy ne kelljen a könyvtárba való feljutás miatt liftet kiépíteni, ami nagyon nagy 
költség lenne - a mozgáskorlátozottak részére itt a földszinten a sarokban kerül kialakításra egy olvasó 
sarok. Ehhez a pályázatban elszámolhatóak például számítógépek. A teljes beruházás önereje, saját 
forrásként 1.450.912 Ft. A költségvetésünkben erre 2 millió Ft volt betervezve. A támogatásból 
igényelt összeg 13.058.191 Ft, ami összesen 14.509.103 Ft. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy elfogadjuk a faluház akadálymentesítéséhez szükséges saját erő biztosításáról és a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

66/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 11-ei 
ülésén határozott, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Operatív 
Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz intézkedés 
keretében (ÉMOP-2009-4.2.2.) támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Faluház akadálymentesítése 
A fejlesztés megvalósulási helye: Tolmács 76. helyrajzi szám, Sport utca 1. 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 1.450.912 Ft

Hitel 

Támogatásból igényelt összeg 13.058.191 Ft

Egyéb támogatás (nevesítve) 

Egyéb forrás 

Összesen 14.509.103 Ft

 
 A Képviselő-testület 2009. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2009. 

évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.16.) számú rendeletében biztosítja. 
  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Faluház 
akadálymentesítés megvalósításához a saját forráson felül szükséges forrás 
biztosítására támogatás igénybevétele céljából nyújtsa be a pályázatot az 
illetékes szervhez. 

 
 Határidő: a pályázat benyújtási határideje 

  Felelős:  polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ezzel a pályázattal kapcsolatban még egy határozatot kell itt hoznunk, mivel körjegyzőségben 
vagyunk, és mindkét település fenntartója ennek a körjegyzőségnek, a két település megegyezése 
szükséges, hogy ehhez a beruházáshoz Tolmács Önkormányzatát jelöljük ki gesztorként. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a „Faluház akadálymentesítése” pályázat tekintetében a feladatok ellátására Tolmács 
Község Önkormányzatát jelöljük ki gesztorként, az Önkormányzat képviseletében pedig én 
eljárhassak, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

67/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 2657 Tolmács, Sport utca 1. hrsz 76. alatti épületében 
működő Bánk-Tolmács Körjegyzőség költségvetési szerv irányító szerve 
(fenntartója), a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltség 2657 
Tolmács, Sport u. 1. szám alatti ingatlan akadálymentesítése érdekében az 
ÉMOP-2009-4.2.2. számú pályázati kiírás keretében történő „Faluház 
akadálymentesítés” című pályázat benyújtása, végrehajtása, illetve a 
megvalósítás tekintetében a gesztori feladatok ellátására Tolmács Község 
Önkormányzatát jelöli ki és hatalmazza fel. Tolmács Község 
Önkormányzata képviseletében a polgármester jogosult eljárni. 
 
Határidő:folyamatos 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A településrendezési terv módosításához kapcsolódóan a Nógrádi Erdőkémia Kft. – illetve a 
tervezőjük - kérte, hogy igazoljuk le, hogy az önkormányzatnak nem csak az áll a szándékában, hogy 
ipari területté minősítse az Erdőkémia területét, hanem az is, hogy az építési szabályzatból kivesszük a 
11.§ (7) bekezdést, amit a határozati javaslatban olvashattok, vagyis szándékunkban áll törölni azt a 
rendelkezést, hogy ezen a területen az Erdőkémia nem fejleszthet, mivel most fejleszteni szeretnének. 

 
Dudás Gergely képviselő 
A határozati javaslatban az van, hogy jelenlegi helyén nem bővíthető, fejlesztető, de az nincs 
meghatározva, hogy melyik területen fejleszthet, hiszen a külterület elég tág meghatározás. Erről 
tudunk valamit? 

 
Torma Andrea körjegyző 
A testületi határozati javaslat arról szól, hogy az építési szabályzatnak épp azt a rendelkezését, ami 
kimondja, hogy az Erdőkémia a jelenlegi helyén nem bővíthető, fejleszthető, ezt a részt a képviselő-
testület majd hatályon kívül kívánja helyezni, amikor a rendezési terv azon módosítására sor kerül, 
hogy az Erdőkémia területét ipari övezetté minősítjük. A határozati javaslatban a kis bekezdésben 
szereplő rész a jelenlegi hatályos szabályt idézi, tehát jelenleg ez a szabály, és azt kéri az Erdőkémia, 
hogy majd ez kerüljön hatályon kívül helyezésre, hiszen ez a rendelkezés gátolja a jelenlegi területen 
történő fejlesztését.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Ez attól is függ, hogy mit tervez, mit óhajt fejleszteni? Mert az ipari tevékenységbe sok minden 
belefér, pláne, ha vegyipari tevékenység. 
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Torma Andrea körjegyző 
A tevékenységi kör bővítéséhez mindenképp szakhatósági engedélyre lesz szüksége. Nekünk 
gyakorlatilag közvetlenül a tevékenységébe nincs beleszólásunk. Amibe mi bele tudunk szólni, az az 
építési terület, hiszen az Önkormányzat építési szabályait a helyi rendezési terv foglalja össze, és az 
építési hatóság az alapján bírálja el az építési kérelmeket. 
 
Dávid Imre képviselő 
Lehet, hogy a szakhatóság szerint folytathatja azt a tevékenységet, csak mondjuk olyan kellemetlen 
lesz, hogy a mostani bűz megsokszorozódik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dönthetünk most úgy is, hogy mondja meg, vázolja fel, mit fog fejleszteni, és annak a függvényében 
döntünk. 
 
Dávid Imre képviselő 
Nem akarok én sem egyből rosszra gondolni, de benne van ez a lehetőség is. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én ragaszkodok hozzá, hogy az Erdőkémia egy kicsit bővebben fejtse ki, hogy mit szeretne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a helyi építési szabályzat módosítási szándékának koncepciójával kapcsolatban kérjük fel 
az Erdőkémiát, hogy a képviselő-testülettel bővebben ismertesse a fejlesztési elképzeléseit, majd erről 
a kérdésről annak függvényében döntsünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

68/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Nógrádi 
Erdőkémia Kft-t, hogy a helyi építési szabályzatról szóló helyi rendelet 11. § 
(7) bekezdésének hatályon kívül helyezését kérő kezdeményezéséhez – 
annak érdekében, hogy a képviselő-testület körültekintően, és a közösség 
érdekeit képviselve hozhassa meg a döntését - szíveskedjen írásban 
tájékoztatni a képviselő-testületet azon tervezett fejlesztéseiről, melyek e 
rendelkezés hatályon kívül helyezését szükségessé teszik. 
A képviselő-testület a helyi építési szabályzat ezirányú módosítási 
szándékáról a kérelmező fejlesztési elképzeléseinek függvényében kíván 
dönteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett  egy szóbeli kérelem, hogy a Tűzoltószertár mögötti beton árok-elemeket szeretnék 
megvásárolni. Kérem a képviselő-testület döntését, hogy szükségünk van-e ezekre az elemekre, vagy 
értékesíthető-e, illetve ha értékesíthető, milyen áron. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nézzük meg, hogy mi mennyiért vettük, és abból az árból kiindulva egyezkedj a vevővel. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat  nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő beton árok elemek értékesítésre kerüljenek, és az 
eladási ár meghatározására Tolmács Község Önkormányzata Polgármesterét bízzuk meg, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

69/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő szükségtelen beton árok elemek 
értékesítésre kerülhetnek. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vevővel történő 
megegyezés alapján az értékesítési ár meghatározására. Az eladási ár 
tárgyalásánál kiindulási alap az a vételár, melyért a beton árok-elemeket az 
önkormányzat megvásárolta. 

 
Határidő:  vevői szándék szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
Dudás Gergely képviselő 
Kaptam a polgármestertől egy közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlatot, hogy nézzem át. 
Elolvastam, a kialakítandó lémpatesteknek a leírtak szerint nagyon jó a hatásfoka, hosszú élettartama 
van, csak nagyon drága. A mostani lámpatestek ugyan régebbi típusúak, de elég jó hatásfokúak, és így 
én nem javaslom ezeknek a cseréjét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Örülök neki, azért kértelek, hogy nézd át, mert te szakmabeli vagy. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Már tavaly is kértem a járdák járhatóságának biztosítását. Jelenleg a faluban lévő járdákra belógnak a 
fák, és kisebb növésű emberek sem tudnak közlekedni. Az a kérésem, hogy lehessen már esernyővel 
úgy elmenni a járdákon, hogy a fák ne szaggassák szét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly, amikor szóltál, a Laczkó Ignácék előtt meg is csinálták. Nevezd meg pontosan, hol kell 
levágni. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Mondhatok néhányat, de végig át kell nézni és meg kell csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nehéz kérdés, de valahogy kezelni kell ezt, mert ezek idős emberek, és azt mondják, hogy igaz, hogy 
közterület, de ők ültették, gondozták, tehát ezt szépen óvatosan kell elmondani nekik. Ennek a 
felelősét most meg is nevezzük, legyen Csehek József gondnok úr. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a járdák felett kilógó fák lemetszéséről gondoskodjunk, és ennek a feladatnak a 
felelőseként Csehek József képviselőt és önkormányzati gondnokot bízzuk meg, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
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70/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a településen lévő járdák 
közlekedhetőségének biztosítása érdekében gondoskodik a járdák fölé 
belógó zöld növényzet (pl. faágak) metszéséről, illetve levágásáról. A 
képviselő-testület e feladat felelőseként Csehek József képviselőt és 
önkormányzati gondnokot bízza meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Csehek József képviselő, gondnok 

 
 
Csehek József képviselő 
A szociális étkezéssel kapcsolatosan - mivel nem lesz a konyhán főzés – körülnéztünk a környékbeli 
konyháknál, és a rétsági konyha olcsóbb, onnan kellene a szociális étkezőknek biztosítani az ebédet. 
Viszont ha a rétsági ebéd ára mellé még a 100 Ft kiszállítási díjat is bekérjük, akkor nagyon drága 
lenne az étkezés az öregeknek. Jó lenne, ha elengednénk a kiszállítási díjat, amíg a rétsági konyháról 
hordjuk az ebédet. 
 
Hámori Imréné  képviselő 
Név szerint mindenki nyilatkozzon, hogy kéri-e vagy nem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A rendeletünk kimondja ezt a díjat, és az elengedésre nem ad lehetőséget. Viszont a szociális étkezés 
térítési díját is rögzíti a rendeletünk, és ez alapján a fizetendő térítési díj meg is lett állapítva az 
ellátottak részére, tehát más díjat nem szedhetünk be, bárhonnan is biztosítjuk az ételt, tehát akár saját 
konyháról, akár más konyháról. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő helyzetről szeretném tájékoztatni a képviselőket: a Dósa Karcsinak a telekhatáron túl van 
a házának a fala, önkormányzati, belterületi úton. A háza falánál már 6 m széles útnak kellene lenni. 
Beszéltem már erről a Karcsival is, és földmérővel is, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Hivatalosan - 
mivel ott út van - az építéshatóság azt mondaná, hogy ott bontson le mindent, állítsa vissza az eredeti 
állapotot. Ez az egyik megoldás. A másik, hogy onnan 2 méterre kijelölünk egy helyet és onnan 
szintén  6 méterre kijelöljük az utat, csak onnantól a 6 méteren felüli rész már külterület. Nem tudom, 
hogy lehetne ezt a helyzetet békésen megoldani. A Dósa Karcsi és a Havai Karcsi között van három 
telek, most a traktorosok, akik a földjüket meg akarják közelíteni, azon az üres telken jártak ki 
maguknak egy földutat, ami elvileg magánterület. A Karcsi azt mondta, megmondja őszintén, de neki 
nincs pénze arra, hogy ő ezt kiméresse. A földterület kimérése durván 3-400 ezer Ft-os költség. 
Felajánlottam neki, hogy kiméreti az önkormányzat, és mivel neki vannak földterületei a tó felé, 
cserébe adna az önkormányzatnak 1 ha földterületet. Erre ő azt mondta, hogy földet nem ad el. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Engem baráti viszony fűz hozzá, de el kell mondjam, nem tudom, hogy gondolta, hogy beépít egy utat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nem tudunk megegyezni, akkor nincs más, mivel a Tolmácsi Önkormányzat tulajdona az út, bontsa 
el, amit ráépített. 
 
Dudás Gergely képviselő 
A képviselő-testület elfogadta, hogy 7 méter út lesz a Szarka Miklós málnása felé. A Tálas úr azt 
mondta, 7 méter az előírás, de a 7 méteres út szerintem csak járda. Abban a jegyzőkönyvben egyedül 
én elleneztem ezt, a többiek elfogadták. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékezzetek rá, tárgyaltunk róla, hogy az út tervezési díja 1 millió Ft körüli, amit a múltkor 
elvetettünk. Nem is kell 7 méter, azt is úgy engedélyezték volna, hogy egyirányosítják az utat. A 
tervben az 5 méteres útba benne van a vízelvezető árok is. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Minden építési engedély mellé adnak egy térképvázlatot, akkor, amikor a Dósa Karcsi építkezett, 
biztos, hogy ki volt tűzve az út is. Ott van velem szemben az  út, azt nem lehet, hogy elkanyarintjuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretnék ebben az ügyben úgy egyezségre jutni, hogy ne legyen ebből harag, de megoldódjon. 
 
Dávid Imre képviselő 
De ha nem hajlandó kompromisszumra, akkor miről beszélünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ő szabadon hagyta az udvarát, ott most keresztül lehet menni. Elvileg átmehetnek, csak 2 méterrel 
arrébb. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ha továbbra is így folynak az építkezések, akkor úgyis rendet kell tenni ezen ügyekben. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha több mint 15 éve sajátjaként használja azt a területet, és a terület tulajdonosa semmiféle jelzést nem 
tett felé, akkor szóba jöhet ám az elbirtoklás, amit bíróság úton lehet lefolytatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Küldünk neki egy hivatalos felszólítást, elmegyünk, és beszélünk vele.  
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A Nógrádi Erdőkémia Kft. fejlesztésével kapcsolatban annyit szeretnék hozzátenni, hogy mivel ők 
pályázni akarnak, és gondolom nekik nincs annyi idejük, hogy várjanak a következő testületi-ülésre, 
nem lehetne ebben a kérdésben egy rendkívüli testületi-ülés keretében dönteni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jövő héten mindenképp kell tartanunk egy rendkívüli ülést a buszunkkal kapcsolatosan.  
Az Erdőkémia arra hivatkozott amikor beszélgettünk, hogy az előző képviselő-testület rontott el 
valamit, mert ez a terület mindig is ipari terület volt. 
El fogom mondani nekik, hogy nem akarunk az útjukba állni, jöjjenek és mondják el, mit szeretnének 
fejleszteni, mert világosan szeretnénk látni.  
 
Dávid Imre képviselő 
Lehet, hogy nem bocsát ki káros anyagot, de nagyon zavaró például a szag, és ha a jelenleginek a 
többszöröse fog beáramlani a faluba, az embereknek nem fog tetszeni. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előttetek van egy DVD Csíkmindszentről, a testvérfaluról. Felmerült az a gondolat, hogy Tolmácsról 
is lehetne egy ilyen DVD-t készíteni. Girasek Karcsihoz, mint szakemberhez fordultam, és annyira 
komolyan vette z érdeklődésemet, hogy már küldött is egy árajánlatot. Egy 10-12 perces filmet lehetne 
készíteni, amibe becsempészhetnénk olyan dolgokat, amik a településen eddig történtek, pl. 
programokat, a tolmácsi képviselő-testületet, a Börzsöny hegységet, Kálváriát, egyebeket, 
alámondással, zenével. 5 db DVD-t elhozna az önkormányzatnak, és ez kb. 50 ezer Ft lenne. 
Érdeklődtem, ha mással csináltatnánk 100 ezer Ft alatt nem lenne meg, bár felmerült olyan kérdés is 
hogy egyáltalán kell-e nekünk ilyen. Jó lenne ajándéknak, reklámanyagnak, fellépőknek ajándékként. 
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Az 5 darabon felül további példányokat 1.200 Ft-os darabonkénti áron tudnám sokszorosítani nagyobb 
megrendelés esetén. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Girasek Károly 50 ezer Ft-os ajánlatát, és rendeljük meg egy tolmácsi 
bemutató film elkészítését, kérem, kézfeltartással szavazzon!  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

71/2009. (VI.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács 
községről egy tájékoztató-bemutató DVD filmet kíván készíttetni. A 
képviselő-testület elfogadja Girasek Károly 50.000 Ft-os díj ellenében 
történő filmkészítésre vonatkozó ajánlatát, és felhatalmazza a polgármestert 
a DVD film Girasek Károly által történő elkészíttetésére. 

 
Határidő:  lehetőség szerint 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt 
ülésen folytatta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 
 
 Csehek József  Dudás Gergely 
 képviselő  képviselő 
 


