
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   10/2009. (VIII.19.) jegyzőkönyve 

 1

 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
10/2009. számú 

 
J E G Y ZŐK Ö N Y V E  

 
Készült: 2009. augusztus 19-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester  
 Balázs János Ferenc   alpolgármester  
 Csehek József  képviselő 
 Dávid Imre  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Loksa János   képviselő  
 Torma Andrea  körjegyző 

 Dudás Gergely  képviselő -  4. napirend tárgyalása közben érkezett 
 
Meghívott vendégek: Holman Ferenc Rétsági Általános Iskola igazgatója  
 Belovai Gabriella Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézmény 

tagintézmény-vezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, illetve Holman Ferenc igazgató urat és Belovai Gabriella 
tagintézmény-vezetőt. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van – Dudás 
Gergely képviselő később érkezik - így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő és Loksa János képviselő legyen. 
A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó módosítási javaslata a polgármesternek volt: az éves munkatervünkben szereplő 
augusztus 20-ai ünnepség előkészítése helyett – tekintettel arra, hogy a téma nem aktuális - 5. napirendi 
pontként a szüreti mulatság és az idősek napja előkészítését javaslom megbeszélni.  
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 
 
1. Iskoláztatási támogatás nyújtása  Hajnis Ferenc polgármester 
 (beiskolázási segély, utazási bérlet) 
 
2. Ingatlanok esetleges visszavásárlása Hajnis Ferenc polgármester 
    (beépítési kötelezettség nem teljesítése miatt) 
 
3. Vízmű privatizációja - Hajnis Ferenc polgármester 
 megyei közgyűlés határozatához való csatlakozás 
 
4. Beszámoló a Rétság Általános Iskola tolmácsi Tagintéz-       Belovai Gabriella  
 ményének működéséről, az oktatási és gazdálkodási tevé- tagintézmény-vezető 
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 kenységről, valamint a 2009/2010. nevelési év előkészületeiről 
 
5. Szüreti mulatság (felvonulás és bál), valamint Hajnis Ferenc polgármester 
    az idősek napja előkészítése (szóbeli megbeszélés) 
 
6. Egyebek Hajnis Ferenc polgármester 
    (szóbeli megbeszélés) 
 
 
 
Napirend előtt       Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki tudja, hogy megérkezett a falubuszunk, amely után július 1-jétől megnyílik a támogatás 
igénylésének lehetősége. Ezen kívül az iskolabusz szolgáltatás után járó állami normatíva is nálunk 
marad. A vásárláshoz nyert támogatás valószínűleg 3-4 hónapos átfutással fog megérkezni 
számlánkra. Gondolkoztam azon, hogy hogyan is lehetne minél jobban kihasználttá tenni a buszt, azon 
túl, hogy iskolabuszként szolgál. Már szállítottuk vele a sportolókat, a népdalkört, a hittan táborban a 
gyermekeket, most pénteken pedig a polgárőrséget fogjuk szállítani. 
A ravatalozó felújítására benyújtott pályázatunkat befogadták, de forráshiány miatt tartalékállományba 
helyezték. Ez azt jelenti, hogy ha esetleg valaki nem tudja felvenni a megítélt támogatást önerő 
hiányában, a bent maradt összeget várhatóan decemberben ismételten szétosztják. Térségükben 
egyetlen egy község nyert támogatást, Horpács. 
A kastély peres eljárásával kapcsolatban kértem felvilágosítást a Bódis ügyvéd úrtól, aki elmondta, 
hogy megírta a fellebbezését, vagyis beadványát a Legfelsőbb Bírósághoz. Az ügyvéd úr még mindig 
lát esélyt arra, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Ebben még nem született döntés. 
Az óvodába és az iskolába elkészült a nyílászárók cseréje. Szerettük volna az iskolába is pályázat útján 
megoldani, de azt csak a rétsági Önkormányzaton,  mint a rétsági iskola fenntartóján keresztül tudtuk 
volna megvalósítani, amit az orvosi rendelő akadálymentesítési pályázata alapján nagyon nehézkesnek 
ítéltünk. Átutaltuk a pénzt a Börzsöny Kontakt Kft-nek az ablakokért, még a munkadíj van hátra. 
Vannak olyan munkák, amit társadalmi munkában végeznek el, de még így is többe fog kerülni a 
tervezettnél a külső párkányok cseréje miatt. Azt hiszem, korrekt volt a cég. Az egyebekben ezzel a 
nyílászáró cserével még foglalkozni fogunk. Magdi szeretnél valamit hozzáfűzni? 
 
 
Hámori Imréné képviselő, óvoda intézményvezető 
Rettenetesen nagy munka volt, de nagyon megérte, hiszen gyönyörűek az új nyílászárók. A régihez 
képest panorámánk van, és minden világosabb. A fűtésről és a szigetelésről majd a télen győződünk 
meg. Nagyon rendesek voltak a Kft. emberei, segítettek a polcok és egyéb berendezési tárgyak 
mozgatásában is, ami nem volt feladatuk. Sajnos menetközben jöttek olyan munkálatok is, amik nem 
voltak betervezve - mint például a radiátorok leszerelése - ami miatt nem tudjuk a tervezett időben 
beindítani az óvodát. Szervezek társadalmi munkát is, hiszen minden egyes apró kis dolgot le kell 
mosnunk, és fertőtleníteni, mert olyan poros minden. Hatalmas porral járt a nyílászárók cseréje. 
Hét éve volt az iskola mindkét tanterme festve. Eszembe jutott, hogy van Tolmácson egy DÜFA 
festéküzemben dolgozó személy. Megkérdeztem, hogy nem lehetne-e ingyen festékhez juttatni az 
iskolát, hiszen erre nincs pénzünk. Nagyon rendes volt, elintézte, hogy megkapjuk a megfelelő 
mennyiségű festéket, 6 x 15 litert. Az óvodai két tantermet Balog Imre és Kaliczka Gyula festette ki 
társadalmi munkában, míg az iskolai tantermeket Eszenyi András vállalta fel, szintén társadalmi 
munkában. A jövő hétre szülői segítséget várok a takarításhoz. Az elkészült tantermek nagyon szépek 
lettek. Remélem, az óvoda megnyitásának csúszása nem okoz gondot egyetlen családnak sem.  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A megrendezett falunapunkkal kapcsolatosan szeretném még tájékoztatni a képviselő-testületet. A 
visszajelzések alapján nagyon jól sikerült program volt. Azért volt olyan is, aki azt mondta, hogy 
minek csinálnunk. Számításaim szerint 640.000 Ft-ba került ez a két nap. Efektíve az 
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önkormányzatnak 150.000 Ft-jába került, ebben a tüzijáték és a fiatalok retró bulija van, a többi 
kiadást vállalkozók fedezték. Sikerült szponzorokat találnom, a két legnagyobb támogatónk a Nógrádi 
Erdőkémia Kft. és a Börzsöny Kontakt Kft. Tehát az önkormányzat költségvetését csak 150.000 Ft 
terheli. Meghívtuk a testvértelepülésünket is, és elnézést kérek a képviselő-testülettől, hogy amikor 
pénteken fogadtuk őket, nem hívtam össze a testületet. Ezt a protokollt még tanulnom kell, hiszen 
valóban itt lett volna a helyetek. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Mentségünkre annyit lehet felhozni, hogy délután kettőtől hat óráig készenlétben álltunk, hiszen nem 
tudtuk pontosan, mikor érnek ide, ugyanis Budapesten egy kicsit elkeveredtek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ígérem, legközelebb nem lesz elfelejtve! 
Van–e esetleg valami, amit kihagytam volna és szeretnétek rá választ kapni? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatását az elmúlt ülés óta történt 
eseményekről, a határozatok végrehajtásáról. 
 
 

1. Napirend Iskoláztatási támogatás nyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése az írásos előterjesztéshez? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvodásoknál szeretném kérni, hogy a szülők ne személy szerint kapják az 1.000 Ft támogatást, 
hanem a Szülői Munkaközösség egy összegben kaphassa meg a szeptember 15-ei óvodás 
gyermeklétszámnak megfelelő összeget. Természetesen számlával elszámolnak a felhasználásról. 
Lehet ezt kérni? Szerintem megspórolnánk egy csomó papírmunkát, mert eddig is az történt, hogy a 
szülők a felvett pénzt átadták a Szülői Munkaközösség részére, és így használták fel. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Szülői Munkaközösség részére támogatásként ki lehet fizetni. Az előterjesztésben szereplő 
beiskolázási segély átmeneti segélyként funkcionál, ezen a címen kapja a szülő. Ettől el lehet térni, és 
akkor a Szülői Munkaközösség kap támogatást, amit az óvodáztatással kapcsolatos közös kiadásokra 
költhet, és számla bemutatásával igazolja a felhasználást. A testületnek tehát az kell eldönteni, hogy 
nem ad a szülőnek beiskolázási átmeneti segélyt, hanem a Szülői Munkaközösségnek ad egy más 
jellegű támogatást. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A szülők ezt a támogatást eddig is a Szülői Munkaközösség kasszájában hagyták, csak formalitás volt 
a sok határozat, amit le kellett gyártani.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Csak nehogy valamelyik szülő azt mondja, hogy a testület elvette tőle ezt a támogatást! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Minden szülő bent hagyta eddig is a munkaközösség kasszájában, nem lesz ebből probléma. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A főiskolások támogatásában benne van a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt az 5.000 Ft támogatást a Bursa ösztöndíj támogatáson felül kapják. Ezt minden felsőfokú hallgató 
megkapja. 
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Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ez az óvodás 1.000 Ft benne volt a szülők által szedett havi munkaközösségi pénzben, vagy az felett 
volt? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azon kívül volt, ez plusz összegnek számított, a szülők emellett rendesen összeadták a havi 
összegeket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy maradjunk a gyermeklétszám alapján való támogatás mellett. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én is ezt támogatom. Közlöm a létszámot szeptember 15-én. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mire használják fel ezt az a támogatást? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ebből szokták megvenni a fogkeféket és fogkrémeket. Kérhetnek róla számlát, el tudnak majd 
számolni az összeggel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A határozati javaslatnak van egy B) pontja is, erről is essen szó. El kell dönteni, hogy csak a Rétságra 
járó tanulók bérletét támogatjuk, vagy minden Tolmácson állandó lakcímmel rendelkező gyermeket, 
függetlenül attól, hogy melyik iskolába jár. Kérem a javaslatokat! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tavaly minden gyermek megkapta? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem, csak a Rétságra járók, viszont mi javasoljuk, hogy minden tolmácsi gyerek utazását támogassuk. 
 
Loksa János képviselő 
Már tavaly is beszélgettünk erről, hogy mindegy, melyik iskolába jár a gyerek, kapja meg minden 
tolmácsi felső tagozatos a Rétság viszonylatára irányadó bérletpénzt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez lesz a fix összeg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ennyibe kerül az éves diákbérlet Rétság-Tolmács viszonylatban. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a határozati javaslat A) pontját azzal a módosítással fogadjuk el, hogy a tolmácsi 
intézmény óvodájába járó óvodás gyermekek 2009.09.15-ei létszáma alapján 1.000 Ft/fő óvodakezdési 
támogatást nyújtunk az óvoda Szülői Munkaközössége számára, valamint elfogadjuk a határozati 
javaslat B) pontját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

80/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskoláztatással 
kapcsolatos támogatási kérdésekben az alábbiak szerint határoz: 
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A) 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az eseti pénzbeli szociális 
ellátások között beiskolázási segély céljából előirányzott összeg felhasználását a 
következők szerint határozza meg: 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tolmács községben 2009. 
augusztus 15-én állandó lakcímmel rendelkező:  

- általános iskolai oktatásban résztvevő tanulók - beleértve a hatosztályos 
gimnázium első két osztályát és nyolcosztályos gimnázium első négy 
osztályát – 4.000 Ft/fő, 

- szak-és középiskola nappali tagozatos tanulói 6.000 Ft/fő, 
- 24. életévét be nem töltött, főiskola vagy egyetem nappali képzésében 

résztvevő hallgatói 5.000 Ft/fő 
beiskolázási támogatásban részesülnek.  
A 16. életévüket betöltött középiskolában nappali oktatási formában tanulók, 
valamint a főiskola vagy egyetem nappali tagozatos hallgatói részére 2009. 
szeptember 30-ig a tanulmányok igazolására kiállított iskolai igazolás alapján 
fizethető ki a támogatás. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi intézmény 
óvodájába járó óvodás gyermekek 2009.09.15-ei létszáma alapján 1.000 Ft/fő 
óvodakezdési támogatást állapít meg az óvoda Szülői Munkaközösség számára. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az iskolakezdési, illetve 
tanévkezdési támogatás kifizetéséről és a tájékoztatás hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéséről intézkedjen. 

B) 
A képviselő-testület minden tolmácsi állandó lakosú, az általános iskola 5-8. 
évfolyamán tanuló részére az utazási költségek megtérítéseként 5.400 Ft 
összegű utazási költség-hozzájárulást állapít meg. 
 
Határidő: beiskolázási segély tekintetében 2009. október 30.  
  utazási költség hozzájárulás tekintetében 2009. szeptember 15. 
Felelős: Torma Andrea körjegyző 

 
 
 

2. Napirend Ingatlanok esetleges visszavásárlása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben történt egy kis elírás, mert a Tavasz utcai telekről van szó, nem pedig az 
Alkotmány utcairól. Tehát mind a kettő telek a Tavasz utcában van, és a meghosszabbított beépítési 
kötelezettség határideje lejárt. A 432/6-os hrsz-ú telek megvásárlására érkezett egy írásbeli kérelem 
Havasréti Páltól, aki szeretné megvásárolni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szeretné megvásárolni a jelenlegi tulajdonostól? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, az önkormányzat visszavásárolná a telkeket az adásvételi szerződés alapján, és aztán mi adnánk 
el neki. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Csak akkor vásároljuk vissza, ha tényleg komoly vevő! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem az a véleményem, hogy vásároljuk vissza mindkét telket. A 432/4 hrsz-ú telek tulajdonosa kéri 
is a visszavásárlást, igaz, a telekre bevezettette a gázt, és ennek költségét is kéri megtéríteni. A 
visszavásárlás telkenként 407.640 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak. A Béke utca végén is ott van az 
a dupla telek, azok is kérték, hogy vásároljuk vissza, de nem hiszem, hogy azt a nagy telket valaki meg 
szeretné most vásárolni. A gazdasági válság sajnos mindenki sújt. 
El kell döntenünk, hogy visszavásároljuk, vagy eladhatja harmadik személy részére. Költségvetésünk 
és a jelenlegi pénzügyi helyzetünk alapján vissza tudnánk vásárolni, akár a nagyot is. A faluház 
akadálymentesítése csak a jövő évben fog megvalósulni, ezért a jövő évi költségvetésünket fogja 
terhelni, így az arra biztosított önerő felhasználható más célra. Ha úgy döntünk, hogy visszavásároljuk, 
nem kell hitelt felvennünk, viszont a pénzünk benne fog állni a telkekbe. 
 
Dávid Imre képviselő 
A leendő vásárló tudja, hogy mennyiért vesszük vissza a telket, és neki mennyiért értékesítenénk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem beszéltünk róla. Havasréti Pál a kérelmét e-mailben küldte meg a címemre, a jegyző asszonynak 
pedig megküldte postán. Megkérdeztem az ügyvéd urat, hogy mit javasol a telkek visszavásárlásával. 
Azt mondta, hogy minket nem köt határidő, ha most nincs rá pénzünk, próbáljunk meg vevőt találni a 
telekre, és akkor vásároljuk vissza, ha rögtön értékesíteni tudjuk. 
Tóthné Horváth Gyöngyvér már máskor is kérte, hogy vásároljuk vissza a telkét. A másik telek 
tulajdonos még nem kérte a visszavásárlást, de lejárt a beépítési kötelezettsége, tehát azt is bármikor 
visszavásárolhatjuk évi 2 %-os csökkentett áron. El kell döntenünk, hogy visszavásároljuk, vagy 
elhalasztjuk a döntést. 
 
Dávid Imre képviselő 
Tóthné Horváth Gyöngyvér telkével jól járnánk, mert a gázt már bevezettette a telekre, amit nekünk 
nem kötelességünk kifizetni a részére. Nem kérte tőle senki, hogy ennyivel megnövelje a telek értékét. 
Mi viszont magasabb összeggel értékesíthetjük majd. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Lehet, hogy a másik telektulajdonos nem akarja visszaadni a telket. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha a testület úgy dönt, hogy a beépítési kötelezettség elmulasztása miatt eláll a szerződéstől, a 
tulajdonosnak nincs választási lehetősége. Kifizetjük részére a szerződésben meghatározott összeget, 
és visszakerül az önkormányzat tulajdonába. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy napoljuk el ezt a telek visszavásárlási döntésünket. Havasréti Pált tájékoztatom, 
hogy a testület elhalasztotta a döntést, és megpróbálok vele egyeztetni a vételárat illetően. 
 
A képviselő-testület 7 szavazattal egyhangúlag későbbi ülésre halasztotta a napirendi kérdésben való 
döntést. 
 
 
 
3. Napirend Vízmű privatizációja - megyei közgyűlés határozatához való csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden képviselő olvashatta Becsó Zsolt levelét, amit nekünk írt. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 36/2009. (V.28.) 
Kgy. határozatához, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

81/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Nógrád 
Megyei Közgyűlés 36/2009. (V.28.) Kgy. határozatához és felhívásához, 
mely értelmében Tolmács Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy – a 
lakossági és önkormányzati érdekekre való tekintettel – nem partner a 
viziközművek privatizációjában, azt ellenzi, és minden tőle telhetőt megtesz 
annak megakadályozása érdekében. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 
megyei közgyűlés elnökét. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
4. Napirend Beszámoló a Rétság Általános Iskola tolmácsi Tagintézményének működéséről, az 

oktatási és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2009/2010. nevelési év 
előkészületeiről 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki megkapta a beszámolót. Megkérdezem Belovai Gabriella tagintézmény-vezetőt, hogy van-e 
szóbeli kiegészítése? 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
Nincs szóbeli kiegészítésem, de nagyon szívesen válaszolok a képviselők kérdéseire. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én nagyon sajnálom Gabika, hogy megtetted a lemondó nyilatkozatodat. Volt egy-két dolog, amit 
másként kellett volna egy kicsit csinálni, de a II. félévtől már nagyon jól együtt dolgoztunk. Igaz, a 
közös programoknak nem volt úgy részese, mint akik évek óta itt vannak. Én nagyon sajnálom, hogy 
nem leszel itt szeptembertől. 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
Biztos vagyok benne, hogy az utódom is jó tagintézmény vezető lesz. 
 
Megérkezett a testületi ülésre Dudás Gergely képviselő. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném tájékoztatni Dudás Gergely képviselő Urat, hogy a 4. napirendnél tartunk. 
 
Belovai Gabriellával nekem is volt egy kis nézeteltérésem, nem szakmailag, mert abba én nem tudok 
beleszólni, és úgy gondolom, azzal nem volt semmi probléma. De ezt már többször megtárgyaltuk 
vele, már kiveséztük. 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
Te így gondolod én meg nem úgy gondolom. Én nem voltam inkorrekt sem veled sem a képviselő-
testülettel. Ezen ne is kezdjünk el vitatkozni! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem az iskola átszervezési ügyében volt olyan dolog, amikor valótlant állítottál, megtévesztve 
ezzel a szülőket. Kész, túltárgyaltuk! Van-e még valakinek kérdése? 
 
Belovai Gabriella tagintézmény vezető 
Nem ez volt a lemondásom oka. A Ktv. módosítása miatt tagintézmény vezetőt nem lehet pályáztatás 
nélkül kinevezni, és most már igazgató-helyettest sem. Tehát menet közben megváltozott a ránk 
vonatkozó törvény. A másik: hallottam hangokat, hogy keveset tartózkodom az intézményben. Én 
ennyit tudtam itt lenni, hiszen nekem Rétságon is voltak óráim. Szerintem ezt előre lehetett tudni, 
hogy nem fogok a tolmácsi iskolában ülni reggel 8 órától délután 4-ig, mert nem tudok. Ezt tudhatták 
a szülők is, és a képviselő-testület is. Ha valaki keresett, minden reggel megtalált a tolmácsi iskolában, 
erre két tanúm is van. Hetente egy nap pedig egész nap megtalálható voltam az intézményben. Az 
utolsó két hónapban nagyon sokat kellett helyettesítenem Rétságon, és tényleg keveset voltam 
Tolmácson. Ez nem rajtam múlott. Ez után is el fogom végezni a tagintézményben is azt a munkát, 
amit a szívem diktál, attól függetlenül, hogy nem én leszek a vezető. Biztos vagyok benne, hogy a 
leendő tagintézmény vezető is nagyon jól fogja végezni a munkáját. Egész nap elérhető lesz, tehát 
mindenféle szempontból jobb lesz a helyzet. Nagyon szépen köszönöm, hogy a testület úgy gondolja, 
hogy az intézmény vezetése nem hagyott kívánnivalót maga után. Ez nem nekem köszönhető, hanem 
az itt dolgozó pedagógusoknak. Ezt nem nekem kell megköszönni. Én nem vagyok alsós pedagógus, 
én csak azt csináltam, amit jó tanácsként kaptam a két tanárnőtől. Én nem ehhez a korosztályhoz 
vagyok hozzászokva. A leendő tagintézmény vezető ilyen szempontból is jobb lesz. Természetesen be 
fogok menni a gyerekekhez, ha időm engedi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha így döntöttél, nem tudunk mást tenni, mint elfogadjuk a döntést. 
 
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 Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének működéséről, 
az oktatási és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2009/2010. nevelési év előkészületeiről szóló 
beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

82/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Belovai 
Gabriella tagintézmény-vezető által készített és megtartott, Rétság Általános 
Iskola Tolmácsi Tagintézményének működéséről, az oktatási és 
gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2009/2010. nevelési év 
előkészületeiről szóló beszámolót. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:      - 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük a beszámoló elkészítését, és hogy megjelentél az ülésen. 
 
 
Belovai Gabriella tagintézmény-vezető távozott a testületi ülésről. 
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5. Napirend Szüreti mulatság (felvonulás, bál) és az Idősek napja előkészítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem az augusztus 20-i ünnepségről fogunk beszélni, hiszen az holnap lenni, és nincs is mit 
beszélnünk róla, mivel megbeszéltük, hogy nem tartunk 20-ai ünnepséget, hanem a szüreti 
felvonulásról, illetve bálról. Hámori Imréné képviselő-társamtól kérdezem, hogy felvállalod-e a 
lovasok, hintós felvonulás megszervezését? Szeretném, ha több képviselő-társam venne részt a 
szervezésben. Javaslom, hogy az idén október 3-ára szervezzük a szüretit. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Felvállalom a szervezést. A felvonulást minden évben közösen - az óvoda és az iskola – szoktuk 
megszervezni. A tanárnők már benne vannak, még nincs tagintézmény vezető, de remélem, hogy ő is 
segíti munkánkat. Én még szeretném kérni Féjáné Záhorszki Mária képviselő segítségét. 
 
Féjáné Zárorszki Mária képviselő 
Rendben van, vállalom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly már volt terményáldás, szerintem legyen az idén is. 
Beszéljünk még az idősek napjáról is, ami minden év novemberében kerül megrendezésre. Eddig 
azokat hívtuk meg, akik az adott évben betöltötték a 60. évüket. Szerintem ez maradjon továbbra is 
így. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most is meghívjuk Győri Szabó Józsi bácsit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly 110.000 Ft-ba került a zenekarral együtt. Úgy gondolom, az idén nincs rá pénz. Itt van a 
népdalkör, akik ingyen énekelnek, a fiataljaink néptáncolnak, az iskolások-óvodások szerepelnek egy 
kis műsorral. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Meghívhatjuk a Józsi bácsit, de nem mint fellépőt, hanem mint vendéget. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Van olyan vélemény is, hogy miért ő jön minden évben? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez egy olyan dolog, hogyha a Józsi bácsit hívjuk, az nem fog tetszeni 20 embernek, ha mást hívsz, az 
nem fog tetszeni 40 embernek. Nem tudunk mindenkinek a kedvére tenni. Esetleg még egy kisebb 
műsorra meg lehet rendelni a Zsuzsi és Orsi előadó párost. Időpontnak javaslom a november 6-át. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Diósjenői táncosoknak is vannak nagyon szép műsoraik. Esetleg őket is meg lehet hívni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magdi, felkérlek, hogy a műsor szervezésben vegyél részt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, de gondolom, ezt még alaposabban is átbeszéljük. Az élelmezésvezetővel felveszem a kapcsolatot. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Minden képviselő segíteni fog az adott napon, úgy, mint eddig is. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Józsi bácsit meghívhatjuk vendégnek. 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
 
 
6. Napirend  Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az intézmény nyílászáró cseréjére szeretnék visszatérni. A Börzsöny Kontakt Kft. befejezte a munkát, 
plusz kiadást fog jelenteni a párkányok cseréje. Jelentkezik még olyan plusz költség, amire nem 
gondoltunk, hogy festőnek is kell javítani, illetve festeni az ablakok körül. Beszéltem Balog Imre 
vállalkozóval, – aki társadalmi munkát is végzett az intézményben - és nyílászárónként 12.000 Ft-ért 
vállalná a javítási és festési munkákat. Olajlábazatot kell javítania, élvédőkkel javítja a gipszkartont, 
valamint kívülről a nyílászárók körüli falrészt fehérre mázolja. Anyag plusz munkadíj összesen bruttó 
310.000 Ft. A radiátorokat is le kell szereltetnünk, hogy rendesen ki lehessen javítani az ablakok 
környékét. Ez is plusz kiadást fog jelenteni, de véleményem szerint ha már dolgozunk vele, akkor az 
idén csináltassuk meg rendesen, hogy jövőre ne kelljen erre is pénzt költenünk. A radiátorok 
leszereléséről már beszéltem Kovács István vállalkozóval, sőt, már elkezdte a munkát, rá majd még 
lehet számítani, időben jön, ha hívjuk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az új ablakok nagyon nagy méretűek. Nem kellene valami biztonsági védőlemezt felszereltetni? A 
gyerekek ugrálnak, játszanak, szaladgálnak, nehogy valami baleset történjen. Amíg baj nem történik, 
addig nincs probléma.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, az óvodában az ablakok elég alacsonyan vannak. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Szerintem nem lenne egy horribilis összeg. Akár fa lécből is készülhetnének. Nem az üvegnek esne 
rögtön a gyerek, hanem a léc fogná meg. Bár azt mondták, hogy keménykötésű üveg van bennük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezek K1-es üvegek. A hőszigetelésük is jobb, mint ami az árajánlatba szerepelt. Az iskolával együtt 
kb. 1.500.000 Ft kiadásnál tartunk most, de én is úgy gondolom, hogy most csináltassunk meg 
mindent rendesen. Kérünk rá árajánlatot. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A tornaszobában lenne fontos az ablakok berácsozása. 
A javítási munkákra visszatérve, támogatom Balog Imre árajánlatát. Tényleg ügyes, gyorsan, szépen 
dolgozik, és sokat társadalmi munkázik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És egy helyi vállalkozó, ez sem mellékes! 
 
Más 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 Balog Imre festő vállalkozó 310.000 Ft-os árajánlatát, mely a 
nyílászárók cseréje miatt szükséges javításokra és festésre vonatkozik, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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83/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Balogh Imre 
vállalkozó 310.000 Ft anyag + munkadíjat és Áfát tartalmazó árajánlatát, és 
megbízza a Tolmács, Tolmácsi út 106. szám alatti óvoda és iskola intézmény 
épületének nyílászáró cseréjéhez kapcsolódó javítási-festési munkák 
elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Fény-Adó Kft. – akik az alapítványunknak is végzik a könyvelést - írt egy levelet, és kérte, hogy 
ismertessem a képviselő-testülettel. A Fény-Adó Kft. arról tájékoztatott, hogy az idén a személyi 
jövedelemadó bevallásokban a magánszemélyek hozzájárulásával az 1 %-os felajánlásokból a 
Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány javára összesen 340.935 Ft-ot gyűjtöttek össze. Ez 
az összeg nem teljes körű, mert a bevallási időszak végén az idő rövidsége miatt nem jegyezték fel 
tételesen a felajánlásokat, tehát ettől még valamivel magasabb a Kft. közreműködésével felajánlott 
összeg. 
A polgármester felolvasta a Fény-Adó Kft. levelét. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Elég szépen összegyűlt! Én is az alapítványunknak ajánlottam fel! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Extrém Légisport Egyesület levélben kereste meg önkormányzatunkat, hogy a 2009. szeptember 5-
6-án megrendezésre kerülő Ultrakönnyű Repülők Találkozó rendezvényüket valamilyen módon 
támogassuk. Nem feltétlenül anyagi – bár azt is megköszönnék - segítséget kérnek, hanem a kinti 
munkák elvégzéséhez, illetve azt, hogy biztosítsunk részükre asztalokat és székeket, valamint 
szeretettel várják a képviselő-testületet mindkét napon. Mondtam nekik, hogy szerintem a fűnyírást fel 
tudjuk vállalni a rézsűs részeken, hogy anyagi támogatást tudunk-e biztosítani, ezt a testület eldönti. 
Ez a terület Tolmács közigazgatási területéhez tartozik, és szeretnénk a tulajdonunkba kapni, hiszen 
volt honvédségi terület. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megyei szervezetétől úgy tudom, hogy 
javasolják az egész területet önkormányzati tulajdonba adni. Remélem, sikerül tulajdonba kapnunk. 
Az Extrém Légisport Egyesület hosszú távon bérelné tőlünk ezt a területet, amit már régebben jeleztek 
felénk írásban. Tehát most a támogatásunkat kérik. Ők is támogatták a Falunapunkat, egy karton 
csokoládét hoztak és egy nagyon jópofa játékot találtak ki a tolmácsi gyermekeknek.  
A polgárőreinket is megkeresték a rendfenntartás és -biztosítás miatt.  
Kérem a testület javaslatát! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem javaslom, hogy pénzbeli támogatást adjunk, a természetbeni segítséget igen. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Sok kiadásunk lesz a közeljövőben, – szüreti bál, idősek napja - én is a természetbeni támogatást 
javaslom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a traktorral füvet vágunk nekik, akkor is támogatjuk, még anyagilag is, hiszen a traktoros bérét 
nekünk kell fizetni, és azt sem lehet tudni, hogy egy vagy két nap alatt tudja levágni a területet. 
 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a rézsűkaszával egy vagy két napi munkával segítsük az Extrém Légisport 
Egyesület által idén megrendezésre kerülő Ultrakönnyű Repülők Találkozó rendezvényt, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

84/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém 
Légisport Egyesült Ultrakönnyű Repülők Találkozó rendezvény 
támogatására irányuló kérelmet. A képviselő-testület az Ultrakönnyű 
Repülők Találkozó megrendezését az önkormányzat nehéz anyagi helyzete 
miatt pénzügyi támogatás nyújtásával nem tudja segíteni. A képviselő-
testület hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényt az önkormányzat 
természetbeni munkával támogassa, és a rendezvény helyszínén az 
önkormányzat rézsűkaszájával térítésmentesen fűnyírást végezzen. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végh József a rétsági Művelődési Ház igazgatója megkeresett, és elmondta, hogy Topolcsik Imréné 
Manci néni – tolmácsi lakos - verseit összegyűjtötte egy kötetbe, és azt kérdezte, hogy felvállalná-e az 
önkormányzat ennek a verseskötetnek a kiadási költségét, ami kb. 250.000 Ft lenne, ha 300 példányt 
készítenének. Kértem tőle, hogy kérjen árajánlatokat nyomdáktól. Ezt meg is tette, és a legolcsóbb 
árajánlat a Runner Média Kft-től érkezett, aki 300 példányszám esetében bruttó 141.000 Ft-ért vállalta 
a versek kiadását. A könyv címe: Tarisznya a Lőcsön. Bevállaljuk ezt a költséget? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Milyen összeget tesz ki a karácsonyi szaloncukor költsége? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kb. ennyibe kerül. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szerintem szaloncukor helyett bevállalhatnánk, hogy minden család kapna egy ilyen verseskönyvet 
karácsony előtt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tartom jó ötletnek, hiszen már hosszú évek óta az a szokás, hogy karácsony előtt szaloncukrot 
vásárolunk minden családnak. 
 
Dávid Imre képviselő 
Elég keserű verseket ír Manci néni. Szerintem nem karácsonyra valók. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én megnéztem, hogy hol tartunk a költségvetés teljesítésében, és az hiszem, bele fog férni a 
szaloncukor is és a verseskönyv kiadása is. Javaslom, hogy vállaljuk fel a 141.000 Ft-ot. Ha nem is 
adunk minden családnak, de akit érdekel és értékeli a verseket, kaphat belőle. Vagy ha jönnek 
vendégeink, azoknak is tudunk adni belőle. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy önkormányzatunk felvállalja Topolcsik Imréné tolmácsi lakos verseskötetének 
kiadási költségeit, ami bruttó 141.000 Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

85/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat költségvetése terhére Topolcsik Imréné tolmácsi lakos 
költeményei egységes verseskötetbe foglalva (Topolcsik Imréné: Tarisznya a 
Lőcsön) kiadásra kerüljenek. 
Az önkormányzat által felvállalt kiadási költség bruttó 141.000 Ft. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Élt Tolmácson egy Flórián Endre nevű személy, aki híres fizikus – meteorológus volt. Jövőre lesz 100 
éves évfordulója. A fia - akit szintén Flórián Endrének hívnak - havonta jár ide Tolmácsra a temetőbe 
az édesapja sírját gondozni, és megkeresett engem is, és személyesen hozta be levelét. Fel is olvasom, 
hiszen nem hosszú: „Édesapánk, dr. Flórián Endre, aki Tolmácson született és halála után a helyi 
temetőben szülei, nagyszülei mellé temettetett, 1910-ben született, jövőre lenne 100 éves. 
Testvéreimmel azt tervezzük, hogy az esemény emlékére a több helyen ismert örök 
sírhelymegváltással biztosítanánk a közös sírban lévők nyugalmát. Jelenleg 2021-ig került rendezésre 
a sírhelymegváltás. Kérem Polgármester Urat, hogy tájékoztasson arról, mi módon lehetséges tervünk 
megvalósítása, és az milyen anyagi vonzattal jár.” 
Tehát szeretnék örökre megváltani a sírhelyet. Van nekünk egy rendeletünk, ami a temetővel 
kapcsolatos. Ebben a rendeletben kettő védett sírhely szerepel. A Géza atyáé és az Edvi Illés féle 
kripta. Szerintem annyit kellene módosítani a rendeleten, hogy védetté tesszük a Flórián sírt is. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Át kellene gondolni, hogy esetleg más sírt nem kellene-e védetté nyilvánítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy körülnézünk a temetőben, aztán egy következő testületi ülésre készítünk egy 
rendelet-tervezetet. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát, a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló helyi rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozását. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Szív Hangja Alapítvány is anyagi segítséget kér önkormányzatunktól, most a salgótarjáni kórházat 
szeretnék támogatni. Tavaly a váci kórház gyermekosztályának adományoztak fontos műszereket a 
befolyt támogatásokból, amelyhez mi is hozzájárultunk. Kérem a képviselők véleményét! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez az alapítvány már sok kórház gyermekosztályát támogatta értékes, fontos felszerelésekkel, 
műszerekkel. Át kell gondolni, hogy a salgótarjáni kórháznak mennyire van szüksége ilyen jellegű 
támogatásra. Én ismerem a helyzetüket, sajnos hazánkban nagy az orvoshiány, és a megyei kórház 
gyermekosztályán dolgozó orvosok 60 %-a arab származású. Ez nem azt jelenti, hogy nem lennének jó 
orvosok, sőt, csak mint tényt említem. Más kérdés, hogy a tolmácsi lakosok közül hányan vennék 
igénybe a salgótarjáni kórház gyermekosztályát és a beszerzésre kerülő műszert. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem javaslom, hogy ezt a beszerzést most támogassuk. Ha a balassagyarmati kórháznak 
gyűjtenének, akkor igen, de a megyei kórház túl messze van hozzánk. Van-e valakinek más 
véleménye, javaslata? 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a Szív Hangja Alapítvány támogatás iránti kérelmét – mely a salgótarjáni kórház 
gyermekosztályának műszerbeszerzésére irányul – most ne támogassuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

86/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szív 
Hangja Alapítvány támogatás iránti kérelmét, – mely a salgótarjáni megyei 
kórház gyermekosztályának műszerbeszerzésére irányul – és a képviselő-
testület az önkormányzat nehéz anyagi helyzete és forráshiány miatt ezt a 
nemes célt jelenleg nem tudja anyagi támogatásban részesíteni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még valakinek az „Egyebek” napirendben megtárgyalandó javaslata? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Elhangzott Hámori Imréné képviselő társamtól olyan kijelentés, hogy több szülő vállalt társadalmi 
munkát az óvoda-iskola felújításánál, sőt, még olyan személy is, aki nem kisgyermekes szülő. Akik a 
közösségért tesznek valamit, azt el kell ismerni, meg kell köszönni nekik, hogy ezáltal is érezzék, 
értéke van a munkájuknak. Legyen becsülete a munkának és az embereknek. Javaslom, hogy ezeknek 
az embereknek írásban is köszönjük meg a munkájukat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy ha meghívnak az évnyitóra, akkor én név szerint fel fogom sorolni azokat az 
embereket, akik társadalmi munkáztak és megköszönöm a munkájukat a nyilvánosság előtt. Sőt, a 
Kisbíró újságunkba is megköszönjük ezt. 
Van-e még valakinek hozzászólása, felvetni valója? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az orvosi rendelő előtti parkolóba nem tudott leparkolni a Marianna doktornő, mert egy illetőnek a 
teherautója rendszeresen ott parkol. A doktornő fel volt háborodva, hogy nincs parkolóhelye, és azt 
mondta, legközelebb visszafordul Rétságra, menjenek le a betegek oda, ha Tolmácson nem tudunk 
rendet tartani. Az a javaslatom, hogy tegyünk ki egy táblát a rendelő falára, hogy azokon a napokon, 
amikor rendelés folyik, tegyék szabaddá a parkolót az ott lakók. Az orvosok úgy gondolják, hogy ez a 
parkoló az ő érdekükben lett kialakítva. 
A másik probléma: a Csokonai u. 2. számú lakóház Tolmácsi úti szakaszát végig, rendszeresen 
fűnyírózzák a közmunkásaink, pedig az ingatlan tulajdonosának feladata lenne. Az utolsó Kisbíró 
újságba jelentettünk is meg egy erre vonatkozó paragrafust a rendeletünkből. Leszámlázzuk a 
tulajdonosnak a ráfordított költséget? Ezt többen megkérdezték már tőlem a faluban. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban vágják a füvet, de mi tudjuk, hogy ez az illető mennyit tesz a faluért. Úgy gondolom, ennyi 
viszonzást megérdemel. Például amit mostanában minden lakónak osztottunk élelmiszer adományt, az 
is neki köszönhető. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ezt nem mertem mondani azoknak, akik szóvá tették, de most már tudom, hogy mit mondjak.  
Az első felvetésemet próbáljuk megoldani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már többször szóltunk annak a kisteherautós személynek, hogy ne álljon a parkolóba. Talán az lehetne 
a megoldás, hogy felfestetünk egy parkolási rendet. Keresünk rá megoldást, és ismételten 
figyelmeztetjük a teherautó tulajdonosát. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A Géza atya sírját nem az önkormányzatnak kellene gondozni? A rendeletünk szerint védelem alatt 
áll. Szerintem elég elhanyagolt állapotban van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van, aki gondozza a sírját, és szerintem rendben van. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az atya nagyon egyszerű, önmegtartóztató ember volt. Én nem hiszem, hogy aki az életben sok 
mindent megtagad magától, az díszes márvány síremléket szeretne. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
El van piszkolódva a síremléke. Rendbe kellene hozatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm a felvetést, de szerintem még az idén nem kell. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A temetőbe boldog – boldogtalan autóval jár föl. Ezt végre be kellene szüntetni. Az útnak nincs 
megfelelő alapozása, tönkre fogják tenni az utat. Ezt már többször elmondtam, felhívtam rá a 
figyelmet. Ki kell helyezni egy táblát, hogy csak mozgáskorlátozottakat lehet személygépkocsival 
felvinni. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én nem javaslom a tábla kihelyezését. A temetőnkbe nagyon meredek út vezet, és az idősek nehezen 
tudnak kimenni azon a parton virággal vagy egyéb dologgal a kezükben. Az út, ha elbírja a szemetes 
autót, akkor elbírja a személygépkocsikat is. De én már javasoltam, hogy a ravatalozó mellett 
alakítsunk ki egy parkolót. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ezt viszont én nem javaslom, mert ez „felhívás lenne keringőre”, és azt sejtetné, hogy bárkinek 
nyugodtan fel lehet menni autóval. Senki nem járna ki gyalog! Rendeletünk van róla, hogy csak 
mozgáskorlátozott személyt lehet kivinni. Próbáljuk meg betartatni, vagy nincs értelme a rendeletnek. 
Tegyünk ki egy megfelelő táblát, de jól látható helyre, mert ami most van kirakva a kapura, az semmi. 
Kinyitják a kaput, és nem látható a tábla. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, akkor tegyük át a táblát egy jól látható fix helyre. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a temető feljáratnál a gépjárművel behajtani tilos figyelmeztető tábla kerüljön át 
egy állandóan jól látható helyre, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, és 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

87/2009. (VIII.19.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
községi temető bejáratánál egy állandó jelleggel jól látható helyen kerüljön 
kifüggesztésre a „gépjárművel behajtani tilos”tábla, mely alól kizárólag a 
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek esetében lehet 
kivételt tenni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még valakinek felvetni valója az „Egyebek” napirendben? 
 
Holman Ferenc iskola igazgató 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testület, hogy az iskolai tanévnyitó szeptember 1-jén keddi napon 
9.00 órai kezdettel lesz. Erről hivatalos meghívót is küldünk. A tankönyv osztás időpontja már fenn 
van a rétsági honlapon. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük a tájékoztatást! 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 Hámori Imréné Loksa János 
 képviselő  képviselő 
 
 


